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Slovo starosty
Řečkovická pošta poněkolikáté,
nový fit park na Horáckém náměstí
V březnovém vydání Řeči pan místostarosta Filipi výstižně popsal problémy spojené
s „řečkovickou“ pobočkou pošty, obsluhující daleko větší území a větší okruh občanů než pouze Řečkovice
a Mokrou Horu. Správně konstatoval, že Česká pošta je státní podnik, k němuž zakladatelskou činnost vykonává Ministerstvo vnitra
ČR. Jedná se tedy o instituci naprosto nezávislou na fungování
města Brna a jeho městských částí. Nutno podotknout, že s komunikací ze strany zástupců pošty vůči radnici není problém, z hlediska budovy, ve které se poštovní pobočka v současnosti nachází,
se ovšem potýkáme s objektivními limity. Na mysli mám nezájem
vlastníka budovy společnosti Middle Europe Investments, a. s.,
zásadnějším způsobem investovat do nezbytných úprav objektu,
o zkapacitnění pobočky ani nemluvě. Příkladem z poslední doby
bylo provedení pouhé opravy schodiště a neochota MEI vybudovat při této příležitosti bezbariérový přístup. Toto mi potvrdil i zástupce pošty na dalším jednání, které proběhlo na radnici v březnu
tohoto roku. S dotyčným manažerem, jehož náplní práce je právě
problematika nemovitostí, které pošta vlastní nebo ve kterých působí v nájemním vztahu, jsme mj. diskutovali o možnostech změny místa pobočky s cílem najít vhodnější a kapacitnější prostory.
Variant pochopitelně není a nemůže být mnoho. V ideálním
případě by se totiž taková pobočka pošty měla nacházet co nejblíže co největšímu počtu občanů. Okruh se proto objektivně
zužuje na stávající lokalitu střediska „Vysočina“ a jeho nejbližšího
okolí, případně na okolí konečné stanice tramvajové linky číslo
1. K čemu by nám totiž byla pobočka pošty například někde
na okraji městské části, daleko od městské hromadné dopravy? Bohužel, jak bylo mnohokrát zopakováno, budova stávající pobočky
není ani ve vlastnictví státu, ani ve vlastnictví města. Na zmíněné

Fit park na hřišti na Horáckém náměstí

schůzce nicméně jednoznačně padlo, že Česká pošta skutečně má
snahu a zájem situaci řešit a zajímá se o případné vhodné prostory,
ať už by se jednalo o nájemní vztah v objektu ve vlastnictví soukromé osoby či města, nebo případně o budovu ve vlastnictví státu.
Trendem posledních několika let se pomalu stává cvičení venku – ve fit parcích. O prospěšnosti pravidelného pohybu pro lidské zdraví asi netřeba pochybovat, a pokud to počasí jen trochu
umožní, je sportování venku příjemnější variantou k tělocvičnám
a posilovnám. Součástí rozpočtu městské části na tento rok tak
bylo i umístění fitness prvků do prostoru za jednou z branek hřiště
na Horáckém náměstí. Celkem se jedná o šest prvků, které jsou
rozmístěny na trávníku. Pět stanovišť je určeno k procvičení a posílení různých částí pohybového aparátu a cvičení na nich zvládne
téměř každý, od vytrénovaného sportovce po začátečníka. Šestým
prvkem je hrazda, na které fyzicky zdatný jedinec zvládne rozmanité a leckdy velice náročné cviky.
Příjemné léto přeje
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM slouží Řečkovickým již déle než rok
Již téměř jeden a půl roku je především pro občany Řečkovic v provozu CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM, které sídlí na rohu ulic Banskobystrické
a Böhmovy. Jeho provozovatelé si vytkli za cíl naplňování těch služeb, které
občan Řečkovic ve svém okolí dosud postrádal, a nemalou část z nich nabízejí
zcela bezplatně.
Jak říká jeden z jednatelů společnosti, Mgr. Pavel Martinek, „protože hledáme lepší a úsporná řešení, chceme se soustřeďovat především na služby, které
zde dosud nikdo nenabízel a které jsou určeny především těm, kteří si je sami
mohou zabezpečit jen s obtížemi, nebo vůbec. Proto pomáháme například lidem, kteří nemají internet.
Zdarma jim vyhledáme
potřebné informace nebo
zprostředkujeme kontakty
na různé instituce či živnostníky. Rádi bezplatně
odešleme či přijmeme email, vyřídíme telefonát,
podáme inzerát na internetu nebo zprostředkujeme
nákup a prodej. Jako poradenská společnost také
bez nároku na honorář

posoudíme jednotlivcům i společnostem jejich stávající smlouvy, týkající se
například různých typů dodávek energií, pojištění nebo penzí. „Tuto formu pomoci můžeme samozřejmě realizovat jen díky jiným komerčním činnostem,
kterými se zabýváme.“ „Není však výjimkou, že nás občas navštíví někdo se
zcela specifickým přáním, a je-li to v našich možnostech, snažíme se mu vyjít
vstříc. V době, kdy se mnohé společnosti zabývají různými půjčkami, radíme
příchozím také bez jakýchkoliv nároků naopak s možnostmi, jak výdaje snížit
a celkově ušetřit“, dodává druhý z jednatelů, Ing. Zdeněk Žondra.
Mezi služby jejichž využívání stále roste, patří odesílání a přijímání zásilek,
u nějž zákazníci oceňují nejen jednoduchý proces a rychlost, ale především
možnost vyzvednout si zásilku v Centru služeb bez čekání ve frontě a v čase,
který jim vyhovuje. A pokud se nejedná o dobírku, je i tato služba bezplatná.
Po těchto pozitivních zkušenostech zde také připravují i možnost využití provozovny k příjmu a výdeji pošty.
Představitelé Centra služeb občanům by dle svého vyjádření rádi zjistili,
jaké další služby občané postrádají a které by jim mohli nabídnout, jako například nákupy pro seniory či nemocné a podobně. Vyzývají tudíž nejen čtenáře
Řeči, aby se zastavili a podělili přímo na místě o své podněty a nápady. Mohou
se těšit na vstřícný přístup všech pracovníků centra.

Mgr. Pavel Martínek
Centrum služeb občanům
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Informace ÚMČ
Zpráva z 56. a 57. schůze RMČ
56. schůze RMČ se konala 23. 4. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

57. schůze RMČ se konala 14. 5. Rada:

schválila směrnici, jíž se bude řídit schvalování účetní závěrky městské
části,
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2014,
vzala na vědomí finanční plány základních a mateřských škol na rok
2014,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen
2014,
schválila jako nejvhodnější nabídku na výměnu rozvodů teplé užitkové
vody v domech Novoměstská 23-41 nabídku společnosti AQUA-GAS,
s. r. o., Berkova 92, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto společností
na plnění uvedené zakázky,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako nejvhodnější nabídku na úpravu zahrady MŠ Škrétova
2 nabídku společnosti PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, Brno, schválila
smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci elektrických rozvodů
a zdravotně technické instalace v MŠ Měřičkova 46 nabídku společnosti FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 17a, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto
společností na plnění uvedené zakázky,
schválila jako nejvhodnější nabídku na opravu střechy budovy Hapalova 22 nabídku společnosti MÜPO, spol. s r. o., Karásek 5, Brno, schválila
smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
schválila smlouvu na servis retenčních nádrží v Řečkovicích se společností TRADAP, s. r. o., 9. května, Rajhrad (jedná se malé retenční nádrže,
vybudované v souvislosti s úpravou parkovišť a hřišť (hřiště na Horáckém nám., parkoviště v Družstevní ulici),
projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
projednala zprávy předložené výbory a komisemi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben 2014,
vzala na vědomí výsledky hospodaření základních a mateřských škol
za leden - březen 2014,
projednala bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídek na rekonstrukci kotelny ve školní budově Uprkova a zájemce, jimž bude tato výzva zaslána,
schválila jako nejvhodnější nabídku na úpravy MŠ Tumaňanova 59
(sanace vlhkého zdiva, zateplení obvodového zdiva, klempířské práce,
nový okapní chodník) nabídku společnosti ELKOT Brno s. r. o., Blatného
36, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a převody nemovitostí,
schválila prověření místní úpravy provozu v Tumaňanově ulici, jež by
zde zvýšila bezpečnost chodců i jiných účastníků provozu,
požádala město Brno o vyznačení zákazu zastavení na ploše před domem bratří Křičků 1,
schválila smlouvu o spolupráci se společností SMATRLAB SOLUTIONS,
s. r. o., Troskotovice 238, Brno, jejímž předmětem je poskytování informací o čištění komunikací v městské části ke zveřejnění na internetové
adrese „blokovecistenibrno.cz“,
projednala zprávy předložené výbory a komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ

XXV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vítání občánků
V sobotu 17. května počasí moc nepřálo, bylo zamračeno s občasnými dešťovými přeháňkami. Přesto v dopoledních hodinách zasedací síň naší radnice ožila přítomností malých
oslavenců, jejich rodičů a dalších hostů, které přivítal starosta městské části Mgr. Marek Viskot. Slavnostního aktu účastnilo 25 dětí, 13 chlapečků a 12 děvčátek se svými rodiči a sourozenci. Jak už to někdy bývá, obzvlášť u malých dětí, kvůli náhlému onemocnění se nemohla
účastnit Terezie Fexová, kterou pan starosta přivítá při dalším slavnostním vítání občánků
v září tohoto roku. Vítání občánků se tradičně účastní vedle rodičů a sourozenců prarodiče
a další rodinní příslušníci, kteří zaplnili zasedací síň. Všechny nově narozené děti jmenovitě
přivítal pan starosta, který přednesl slavnostní projev. Slavnostní program tradičně zpestřil krátkým hudebním vystoupením žák SZUŠ UNIVERSUM Jakub Smekal. Maminky novorozenců převzaly od pana starosty rudou růži a tatínci převzali od místostarosty pamětní
list, pamětní stříbrnou medaili, dárkový poukaz Sportareálu Družstevní a plaveckého klubu
ROSNIČKA Majdalenky a rovněž drobnosti pro malé oslavence. Na závěr obřadu se rodiče se
svými dětmi vyfotografovali s panem starostou a mohli využít přítomnosti profesionální fotografky k pořízení rodinných fotografií z tohoto slavnostního vítání občánků. Přestože nám
počasí nepřálo tak jako při předchozích vítáních, určitě tento slavnostní den zůstane pro
všechny účastníky pěknou vzpomínkou. Příští termín je plánován na sobotu 27. září a bude
uveřejněn v našem zpravodaji ŘEČ. Těšíme se na shledanou s našimi novorozenými občánky,
jejich rodiči a příbuznými při příštím vítání.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Foto: Petra Hašková

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: Novoměstská 29, byt č. 1, 1.
podlaží, velikost 2+1, celková plocha 61,8 m2.
Výše dluhu
– samotný dluh
– poplatek z prodlení
ke 31. 5. 2014

278.350 Kč,
390.161 Kč.

Termín pro podání žádosti – do 30. 6. 2014.
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 nebo 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, Palackého nám. 11,
tel. 541 421 719.

Ing. Renáta Fornůsková
vedoucí bytového odboru ÚMČ
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Na kus řeči s Ivanem KOLÁČNÝM
V březnovém čísle zpravodaje ŘEČ byl uveřejněn článek zastupitele naší městské části a člena
redakční rady RNDr. Ivana Koláčného o historii našeho nejvyššího státního vyznamenání - „Řádu bílého lva“. A protože kolega Koláčný se faleristikou
(pomocnou vědou historickou o řádech a vyznamenáních) již mnoho let zabývá, požádal jsem jej
o krátký rozhovor na toto téma.
Faleristika je úzce zaměřená vědní disciplína, kterou si asi mnoho lidí,
včetně zájemců o historii, nepěstuje jako svého koníčka. Kterými cestami jsi se k zájmu o faleristiku dostal Ty?
Začátek mé faleristiky jako hobby znám celkem přesně. Bylo to v červnu 1959, kdy mi kamarád přinesl šedivé a nepříliš vzhledné vyznamenání
s dotazem, zda nevím, co to je a zda to nechci. Byl to zinkový rakousko
-uherský Karlův válečný kříž a já ho chtěl. Bylo to, a dosud je nejběžnější
císařské vyznamenání, mně se přesto líbilo, a tak jsem se rozhodl, že zkusím „metály“ sbírat. Byly mi sympatické tím, že jsou tvarově různorodé
a na rozdíl např. od mincí jsou většinou adresné. Člověk se z literatury
dozví důvody jejich vzniku a občas i historii člověka, který je získal. To
mě natolik uchvátilo, že se staly mým celoživotním koníčkem. Dnes už je
nesbírám, a o to víc se snažím o nich psát.
Při své činnosti v oblasti faleristiky jsi se jistě za ta léta setkal se spoustou zajímavých osobností. Můžeš některé z nich jmenovat, případně
čtenářům sdělit nějakou zajímavou historku?
Asi nejzajímavější byly v tomto směru práce na zákonu č. 404/1990
Sb., o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní republiky,
a na zákonu č. 157/1994 Sb., o vyznamenáních České republiky, jichž
jsem se účastnil jako soudní znalec pro faleristiku. Měl jsem tu čest
jednat s prezidentskými kancléři - Karlem Schwarzenbergem, Ivanem
Medkem či Lubošem Dobrovským, s nimiž byla spolupráce velmi dobrá a měla výsledky. Výrazně horší to bylo už tehdy s některými poslanci
a „rádobyexperty“ zaštítěnými věhlasnými institucemi. Musel jsem např.
vyslechnout názor vedoucího faleristy z Vojenského historického ústavu,
který vehementně brojil proti miniaturám vyznamenání nošeným na fraku, žaketu, případně smokingu (nosí se na malém řetízku v klopě saka).
Dle jeho názoru by byla vyznamenání tím zneuctěna, protože podle něj
se nosí na řetízku kapesních hodinek až u poklopce. Zdá se to úsměvné,
mně však bylo v tu chvíli za něj navýsost trapně. Ovšem páni poslanci
o tom později hlasovali a dali mu za pravdu. Protože on to musí vědět
nejlépe, když za ním stojí Vojenský historický ústav. Vedle již dříve popsaného jednání o Řádu bílého lva (viz březnové číslo Řeči) jsem byl též
členem expertní komise hodnotící výtvarnou soutěž na vzhled Řádu T.
G. Masaryka. Svoje letité zkušenosti jsem též zúročil při tvorbě realizovaných výtvarných návrhů na insignie a vyznamenání města Slavkov
u Brna a města Hodonín, na Záslužné vyznamenání Zlínského kraje, medaili Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Městské policie v Ústí nad
Labem a insigniích dalších obcí a institucí.
Vedle faleristiky se zabýváš také heraldikou (pomocnou vědou historickou o znacích a erbech), jsi autorem několika znaků městských
částí v Brně po roce 1990, včetně té naší. Na kterých dalších znacích
měst či obcí jsi se podílel?
Když byla po převratu v roce 1989 dána obcím a městským částem
statutárních měst možnost mít vlastní symboly (znak a vlajku), vypsala

rada městské části anonymní soutěž na symboly naší městské části. Byl
jsem jedním z asi 15 soutěžících. A vyhrál jsem. S tímto znakem se stále
setkáváme na první stránce Řeči, na naší radnici, na informačních tabulích městské části či na příjezdových komunikacích do Řečkovic a Mokré
Hory. Kromě toho jsem vytvořil i znak městských částí Jehnice, Medlánky,
a tuším, že i něco pro Bosonohy a Slatinu. Jsem též autorem znaku a vlajky obce Střítež na Vysočině a autorem osobních znaků několika známých
osobností veřejného života.
Je o Tobě známo, že Tvým oblíbeným historickým obdobím je doba
habsburské monarchie, jejíž součástí byly po několik století i naše
země. Jsi také spoluautorem dvou zajímavých publikací z tohoto
období, pojednávajících o řádech a vyznamenáních Rakousko-Uherska a o řádech a vyznamenáních rakouské armády do roku 1918. Co
podle Tvého mínění dalo našemu národu několik století společného
soužití v habsburské monarchii?
Historie českých zemí je dlouhodobě i historií habsburské říše.
Habsburky jsme na český trůn sami svobodně zvolili v roce 1526, byli
našimi tu lepšími, tu horšími panovníky, ale o svěřenou říši se starali více
než dobře. Po těch téměř 400 let společného života s ostatními národy
monarchie, jež byla velmocí, jsme žili v bezpečí a ve srovnání s mnoha
okolními státy na velmi dobré úrovni té doby. Od vzniku samostatného
Československa jsme se za pouhých 30 let stali dvakrát obětí agrese a expanze silnějšího souseda. A odsuzování tzv. germanizace v tereziánském
a josefínském období mi připadá stejně primitivní, jako kdyby někdo
odsuzoval povinné užívání angličtiny v USA či ruštiny v bývalém SSSR.
Jednotný jazyk v mnohonárodnostních státech byl a je nezbytný k dobré
funkci státu. Přednostně, vedle vlastního národního jazyka. My, příslušníci starší generace, vidíme nejlépe, jak jsme na tom dnes s cizími jazyky,
zejména s němčinou a angličtinou. A to díky politické izolaci v rámci východního bloku a nám vnucené ruštině.
V rámci našeho zastupitelstva jsi také předsedou výboru pro národnostní menšiny, který zejména podporuje zachování moravského
povědomí a usiluje o rehabilitaci historického postavení moravské
země. Ostatně na toto téma zmíněný výbor na řečkovické radnici
průběžně pořádá pravidelné odborné přednášky. Věříš, že se podaří
v budoucnu změnit stávající územněsprávní uspořádání naší republiky a obnovit opět samosprávnou moravskou, resp. moravskoslezskou zemi?
Věřím. Vždyť s těmito ideály jsem vstupoval před léty do komunální
politiky. My Moravané, Slezané i Češi jsme občany kulturně vyspělého
středoevropského státu 21. století. A taky věřím, že budoucí cesta k samosprávě v historických intencích nebude cestou balkánské atomizace
bývalé Jugoslávie. Tu jednoznačně odmítám. Možná se jednou bude
otázka zemské samosprávy řešit referendem. Bez pražského protektorátu. Sice s nepředvídatelným výsledkem, ale mělo by se tak stát na základě svobodné vůle obyvatel Moravy a Slezska. Prozatím budu dělat
vše pro to, aby se zdravý moravský patriotismus stal spojující myšlenkou
všech, kdo zde žijí a kdo se Moravany cítí. A dovedl nás jednou k obnově
samosprávné Země moravskoslezské.
Děkuji Ti za rozhovor.
Rozhovor připravil
Mgr. Jan Jandl

O. Hýsek: Dějiny Moravy
červnové pokračování

Před více než půl rokem, v listopadu 2013, jsme se poprvé setkali s populárním mladým brněnským pedagogem a historikem PhDr.
Ondřejem Hýskem, Ph.D. nad jeho učebnicí dějin Moravy – země
uprostřed Evropy. Učebnici, která je určena studentům gymnázií na
Moravě ale i jinde k pochopení moravských dějin, nebylo možno,
přes veškerou snahu a um charismatického přednášejícího, zvládnout během jednoho podvečera. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit pokračování listopadového setkání s Dr. Hýskem v tomto měsíci.

Historii Moravy od konce 15. století až do 19. století bude tedy
věnováno pokračování, které je naplánováno na čtvrtek 5. června
v 18:00 hod. v zasedací síni zastupitelstva na naší radnici. Zveme
tedy všechny zájemce, ať již jsou či nejsou Moravany, starší i mladší na
tento nevšední exkurz do našich dějin. Vstup volný.
Za pořádající Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
RNDr. Ivan Koláčný, předseda
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První máj trávili
řečkovičtí pionýři úklidem

Na svátek práce se vydali řečkovičtí dobrovolníci do Zamilovaného hájku, cíle vycházek nejednoho Brňana. Ne pro zábavu, ale uklízet
odpadky po těch z nich, kterým je čistota přírody cizí.
Stalo se tradicí, že se každý rok vydávají řečkovičtí pionýři pomoci
přírodě s jarním úklidem. V liché roky navštěvují spolu s ostatními brněnskými oddíly Moravský kras, v sudé Řečkovice - svou domovskou
městskou část.
Letos na prvního máje zvolili pro úklid Zamilovaný hájek - naposledy tam uklízeli před šesti lety. Jak se později ukázalo, stačilo pálení
čarodějnic den předtím a bylo co dělat.
Ráno se sešlo 21 malých i velkých pionýrů a vydali se směrem
do Zamilovaného hájku. Ještě než došli na plánované místo, hledali
první úlovky kolem silnice. Po chvíli klidu následovala první skládka
za zahrádkami, ale to nejhorší se teprve chystalo.
Stačilo dojít k ohništím, mnohdy nově vytvořeným večer předtím,
a nestačili se divit. Všude plno plechovek, lahví a dalších odpadků
po pálení čarodějnic, takže hned měli všichni co dělat. Je k nevíře, že
někdo po sobě v přírodě nechá takový nepořádek.
Na závěr dobrovolníky čekala ještě jedna skládka - opět u zahrádek - pod ní bylo k nalezení i pár kusů praček. Pak už se skupinka
pomalu vydala zpátky do Řečkovic a její členové se rozešli domů
na oběd. Velký dík patří všem zúčastněným, odvedli kus práce a Řečkovice jsou zase o trochu hezčí. Děkujeme také ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora za zajištění odvozu odpadu.
Vítězslav Ondráček
Pionýr Řečkovice
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích i o prázdninách.
Praxe 19 let. Email: hanahajkova@centrum.cz, tel.: 775 104 820
VEŘEJNÝ INTERNET, WIFI – káva nebo čaj zdarma. Centrum služeb
občanům, Banskobystrická 39a, Brno, tel.: 840 447 777
PRONÁJEM zasedací místnosti v Brně – vč. zázemí, nízká cena.
Kancelářské vybavení, data projektor, WIFI, apod., tel.: 603899555
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech,
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
JEDNOTLIVÁ KANCELÁŘSKÁ MÍSTA v Řečkovicích –
i nepravidelně, vč. zázemí, platba i za skutečně strávený čas,
bližší informace na tel.: 603 899 555
INSTALATÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
PROVÁDÍM pěstící kosmetiku na přírodní bázi za 250,- Kč
obličej, dekold. Tel.: 739 443 084
DĚTSKÉ tábory DRAK Křižanov-taneční, výtvarné, pro nejmenší.
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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
UŠETŘETE POJIŠTĚNÍ – auto, byt, dům, cesta – najdeme
nejvýhodnější za nejlepší cenu Böhmova 1, Brno,
www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 447 777
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197
REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE v zavedeném Studiu
SUCCESS Banskobystrická 138, Řečkovice. Začínáme 1. 5. 2014.
Objednávky na tel. 733 646 600 již nyní. (www.studiosuccess.cz)
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, pedikérku,
Řečkovice, Vážného 21, tel: 602 717 401, www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte
STUDIO SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828,
www.studio-silent.cz
OPRAVY komínů a střech, omazání hřebenáčů, čištění a nátěry rýn
– provedu. Tel.: 737 905 923
KOVÁŘSTVÍ, zámečnictví-Libor Janků. Zhotovuje brány,
mříže, ploty, zábradlí, předzhrád.oplocení včetně podezdívky.
Tel.: 607 915 170
KOPÍROVÁNÍ, LAMINACE, KROUŽKOVÁ VAZBA, VIZITKY
Bánskobystrická 39a, Brno, www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 477 777

REALITY – prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní servis
v ceně. Kontakt www.unisol.cz, tel.: 605 53 90 83
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU – až 60% úspora-jednoduché
a levné řešení, garance a servis, Banskobystrická 39a, Brno,
www.centrumsluzeb.net
VODOINSTRALATÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402
PROVÁDÍM úklid domů, bytů, kanceláří jednorázově
i pravidelně. Tel.: 739 443 084
PRONAJMU garáž v Řečkovicích u hřbitova, tel.: 723 161 929
KOUPÍM rodinný dům se zahradou v Řečkovicích. Může být
i k opravám. Tel.: 721 332 622
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PŘIJMEME spolehlivé a šikovné brigádníky pro obsluhu nově
otevřené kavárny v Kuřimi a obsluhu zmrzlinového stroje tamtéž.
Předpokládaný nástup červen, vhodné i pro studenty.
Tel: 602 559 964
ZDRAVÍ POD KONTROLOU. Odborné zdravotní a výživové
poradenství, specializace na zelené potraviny
– Ječmen a Chlorella. Tel.: 724 652 754,
www.ZdraviPodKontrolou.cz
LÉKÁRNA APOLLON - rodinná lékárna s osobním přístupem.
Podpěrova 6, Medlánky – zástavka Kořískova (vedle Billy)
Nabízíme:
slevu na recept 30 Kč a nízké doplatky za léky,
široký sortiment kosmetiky, zdravé výživy, homeopatik,
novou kolekci zdravotnické obuvi SANTE,
odměny za věrnost pro stálé zákazníky.
Navštivte náš nový internetový obchod www.lekarna-apollon.cz
Založení místní organizace Strany
svobodných občanů
Počátkem roku byla založena místní pobočka Strany svobodných
občanů Brno-Řečkovice. Nová organizace rozšiřuje řady poboček
založených po volbách v roce 2012 a 2013. Vzhledem k tomu, že se
počet našich členů a příznivců na jižní Moravě v posledních měsících
více než zdvojnásobil, můžeme se pustit do komunální politiky
v obcích a navázat na dobře vybudované základy krajských organizací.
Zatímco v krajských volbách získali Svobodní v naší městské části
2,04 % odevzdaných hlasů, v loňských parlamentních volbách se mohli
pochlubit výsledkem 3,79 %. Výsledky v Řečkovicích tak překročily nejen
průměr získaných hlasů v Jihomoravském kraji, ale také v Brně - městě,
které se s počtem 3, 45 % hlasů řadí k městům s nejlepšími výsledky.
Tato čísla, jakkoli se některým mohou zdát nízká, ukazují na jistý
nárůst počtu voličů a jsou pro nás důležitým závazkem pokračovat
v další práci. Všem zájemcům chceme dát příležitost podílet se nejen
na práci větších regionálních poboček, ale také na budování základních
organizací v jednotlivých obcích. A závěrem, co všechno chystá
řečkovická pobočka v prvním roce své oficiální existence? Postupné
rozšiřovaní našich komunikačních struktur, zejména založení místních
webových stránek, na kterých budeme informovat o našich postojích,
výsledcích práce i veškerých zajímavých akcích pořádaných Svobodnými.
Mgr. Iveta Kubová,

Placená inzerce

Placená inzerce

místopředsedkyně krajského sdružení Svobodných v jihomoravském kraji

Ing. Irena Lednická
Ing. Jiří Široký
Kontakty:
https://www.facebook.com/svobodni.brno?fref=ts
www.jmk.svobodni.cz

Pohřební služba
Nostalgie s.r.o.

Banskobystrická 137, Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234
Zajištění veškerých služeb při úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu: 602 891 347, 533 424 046

www.nostalgie.cz
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Dům dětí a mládeže
Brno, Helceletova

www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113,
https://www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka FREE-COOL-IN

Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice
(dříve Mateřídouška)

Vás zve na

Pohádkový piknik na zahradě – 6. června

Program pro všechny věkové kategorie
Kdy: 15.00 – 18.00 hodin
S sebou: vybavení na piknik dle vlastního uvážení. Na místě káva, čaj,
čokoláda.
Děti budou na stanovištích provázet pohádkové bytosti v kostýmech Národního divadla Brno. Mohou se těšit na úkoly, hry, tvoření.
Kostýmy vítány.
Soutěž o ceny: Rodina v kostýmech.
Vstupné: dospělý 50 Kč, děti: 25 Kč (s registrační kartou zdarma)
Dílničky na talony: 1 talon - 10 Kč.
Děti si sami vyberou, jak využijí zakoupené talony.

Noc dekových her – 20. června

Kdy: 15.00 - 22.00 hodin
Logické moderní hry, dílničky na talony
Dle počasí odpoledne na zahradě. Parkoviště u objektu.
Pečení preclíků, tyčinek pro děti v objektu od 18.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč. Děti: 25 Kč (s registrační kartou zdarma).

Zahájen zápis: 2014 – 2015, nové aktivity:

Přihláška: www.ddmhelceletova, přihláška děti
Zpívánky, housle, kytara, flétna, angličtina, filmový klub
– Lenka Mlčochová, 775 659 313
Angličtina pro děti MŠ a ZŠ, přípravka mažoretky
– Helena Vévodová, 720 214 992
Šperky, Kumštmistři, keramika – Iva Bláhová, 775 174 463
Výtvarka, cvičení na míčích pro nejmenší, rodiče a děti – Šárka Lokajová
Pohybová výchova, příprava předškoláků, testy SCIO, doučování,
klávesy, klavír, jazyky – angličtina, němčina, ruština, vaření a pečení,
logopedie hravě, mineralogie.
Klub deskových her. Školní klub.
Veškeré informace, dotazy, přihlášky:
Lokajová Šárka, tel. 606 110 970, ddm.komin@seznam.cz.
Během léta se můžete těšit na akce na zahradě vždy ve středu,
příměstské tábory.

Pěkné prázdniny Všem přeje
DDM Řečkovice, pobočka Free-cool-in

V dubnu oslavil své jubileum

Jan ULMA

80 let

V květnu oslavili své jubileum
František HEMALA
Ludmila OPLATKOVÁ
Jiří URBAN
Milada BRŮŽOVÁ
Václav BERAN
Olga AXMANNOVÁ
Marie LUKÁŠKOVÁ
Marie BUDIŠOVÁ
Jindřich PŘIBYL
Rostislav VIKTORIN
Jaroslav KUŽEL
Alfred PICHAL
Marie PAVELKOVÁ
František PIŠAN
Soňa HOUŠTĚKOVÁ
Jitka KARMAŠOVÁ
Irena WEIGELOVÁ
Dobroslava ŠIKULOVÁ
Věra MAREŠOVÁ

95 let
95 let
94 let
93 let
91 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

CVČ
Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313

dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Naše nabídka kroužků pro děti i dospělé na školní rok 2013-2014:
Přihlášky a zápisy možno během léta e-mailem, od 25. 8. 2014 na mail
nebo tel. - viz kontakt.
Výtvarka s keramikou: děti 4-6 let nebo školáci od 7 let, 900 Kč/
pololetí
Keramika školáci: 900 Kč/pololetí
Keramika dospělí: 1500 Kč/10 lekcí
Krušpánek (naše tradice a řemesla): 1.-3. tř., 800 Kč/pololetí
Baby ateliér: pro nejmenší od 1,5 r. s rodiči, 700 Kč/10 lekcí
Točení na kruhu: dospělí i děti od 9 let
Individuální kurzy modelování a příprava na talentovky
Výtvarný klub extra: 2x do měsíce (různé techniky), děti od 9 let,
dospělí
Vinuté perly: dospělí, děti od 9 let
Kuchtíček: 1x za 14 dnů, 1.-3. tř., 900 Kč/pololetí
Mlsné jazýčky: 1x za 14 dnů, od 3. tř., 900 Kč/pololetí
Křišťálek: svět nerostů, příroda, výlety, od 3. tř., 600 Kč/pololetí
Pro podrobné informace o kroužcích, časech a dnech konání pište na:
dominocvc@gmail.com
Středa 10. 9. 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 15 do 18 hod. Možnost zkusit točení na kruhu, výrobu vinutých
perel a výtvarných drobností, domluvit se na kroužcích.
Malý příspěvek na materiál 20-50 Kč.
SOUTĚŽ:
Děti, tvořte přes prázdniny a doneste nám ukázat váš výrobek na
Den otevřených dveří. Odměna vás nemine. Kdo si neví rady, napište si
o sbírku nápadů na: j.podzemna@email.

Za kolektiv pracovníků CVČ Domino Mgr. Jana Podzemná
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVEN:
Národní házená – 1. liga mužů (hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)
8. 6. 1. NH Brno : Stará Ves n. O. 14:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
7. 6. SK Řečkovice : Doubravice 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 3. a 5. liga smíšených družstev
BC SmartLife Řečkovice A i B - konečné 5. místo
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – ŽBL
VALOSUN KP Brno – konečné 4. místo
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga
TANGO Brno – konečné 3. místo
HELAS Brno – konečné 6. místo
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – extraliga žen
VK KP Brno – konečné 4. místo
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – extraliga mužů
BULLDOGS Brno – konečné 8. místo
aktuálně na: www.buldogs.cz
Házená – Extraliga mužů
KP Brno – konečné 8. místo
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 12. 8.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Všem sportovcům, trenérům i funkcionářům přeji v letní pauze
zasloužený odpočinek a načerpání nových sil na příští sezónu.

Plný bodový zisk 1. NH BRNO
V 16. kole házenkářské soutěže muži 1. NH BRNO přivítali na svém hřišti TJ
Sokol Rokytnici. Po předcházejících ztrátách bodů ve třech utkáních zaznamenali jasné vítězství a do tabulky si připsali důležité dva body. Boj o stříbrné medaile tak nadále pokračuje. Svědčí o tom vyrovnanost tabulky, když na
2. místě jsou brněnští borci se ziskem 21 bodu, stejný bodový zisk mají na
3. místě Nezvěstice a pronásledují je s 19 body Studénka a Opatovice.
Utkání se hrálo za velice nepříznivého počasí, déšť po celou jeho dobu
ovlivňoval nejen pohyb hráčů po hřišti, ale v samotném závěru, na hranici
regulérnosti, se balón ani pořádně neodrážel od plochy.

Ing. Dušan Sestrienka

Skákací hrad pro děti
Konec školního roku je tady, a proto je třeba odměnit všechny poctivé školáky. Připravili jsme pro vás Skákací hrad pro děti v pátek
27. 6. 2014 od 14,00 hodin do 18,00 hodin u nákupního střediska Vysočina (před poštou). Vstup je samozřejmě zdarma! Školáci
1. stupně ZŠ, kteří donesou ukázat vysvědčení, budou odměněni. Přijďte i se svými rodiči přivítat prázdniny.
Vzhledem k charakteru se akce koná pouze za nedeštivého počasí!
Srdečně vás zve za pořadatele Jiří Prchal

Richard Foltýn,
předseda komise sportu a člen rady MČ

Uslyšíte písničky: VRÁNA,
PÍŠŤALKA, JEDNOU RÁNO,
CHTĚL BYCH SE JMENOVAT
JAN, MÁM JEDNU RUKU
DLOUHOU, AŽ TEN VLÁČEK
ZAPÍSKÁ, DEMÁČEK,
FRANTIŠEK, CESTA BYLA
SUCHÁ, NAD STÁDEM
KONÍ, PUSINKA NA PRDEL
a mnoho dalších…

26. června
19.30 hod.
Sportareál Družstevní

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Sportareál Družstevní, Semilasso a v síti TicketPortal
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KULTURA
Klub seniorů (KLAS)
Soukromá základní umělecká škola
Universum, s. r. o.
navštívil Kounicovy koleje
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT
10. června v 18.00 hodin

KONCERT na Sýpce

19. června v 18.00 hodin
ve společenském centru Sýpka v Medlánkách

KARKULKA (operka J. Uhlíře a Zd. Svěráka)

25. června v 17.00
Představení žáků pěveckého oddělení v sále školy.

V dubnu se obě skupiny řečkovického Klasu zúčastnily exkurze
v Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách. Role průvodce se ujal
člen komise kultury a informací rady městské části a redakční rady
zpravodaje ŘEČ Mgr. Jan Jandl. Jako vystudovaný historik nás seznámil s téměř stoletou historií těchto vysokoškolských kolejí. Na závěr
této historické exkurze Mgr. Jan Jandl ukázal přítomným venkovní
nádvoří Kounicových kolejí, které v období nacistické okupace sloužilo jako popraviště statečných českých vlastenců i odbojářů z okolních zemí. Nádvoří dnes slouží jako pietní místo, kam s kyticemi přicházejí pamětníci, žáci, studenti, domácí i zahraniční návštěvníci, aby
se poklonili mučednické smrti někdejších nacistických obětí.

Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci červnu 2014:
3. 6. v 18.00 hod., sál školy

Koncert Klubu moravských skladatelů
4. 6. v 9.00, 10.45 hod., Besední dům

Výchovný koncert Filharmonie Brno s dětskými
sólisty /A. Sáčková – flétna, A. Plšek – fagot /
4. 6. v 18.00 hod., sál školy

Absolventský fagotový koncert /A. Plšek/
5. 6. v 18.00 hod., sál školy

Absolventský klavírní koncert /F. Šmerda/
9. 6. v 16.30 hod., divadlo Barka

Jarní taneční představení
10. 6., Sál zámku Světlá nad Sázavou

Společný koncert se ZUŠ
11. 6. v 18 hod., sál školy

Absolventský koncert II.
17. 6. v 18 hod., Besední dům

Koncert Filharmonie Brno s dětskými sólisty
/P. Antlová – akordeon /
18. 6. v 18 hod., sál školy

Žákovský koncert
20. 6. v 17 hod., sál školy

Autorský večer
Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Protože se všichni členové klubu seniorů nemohli této zajímavé
akce zúčastnit, požádala jsem Mgr. Jana Jandla o krátké shrnutí nejdůležitějších faktů z historie Kounicových kolejí: „Na začátku byl bohulibý záměr hraběte Václava Roberta Kounice poskytnout finanční
prostředky na stavbu kolejí pro české nemajetné studenty v tehdy
převážně německém Brně, až po jejich výstavbu a uvedení do provozu ve 20. letech 20. století. Následovalo ponuré období druhé světové války a nacistické okupace naší země. Tehdy byly 17. listopadu
1939 v rámci perzekuce české inteligence na území Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny všechny české vysoké školy. Z těchto důvodů
byly zrušeny také Kounicovy vysokoškolské koleje.
Od ledna 1940 až do dubna 1945 se Kounicovy koleje změnily v policejní věznici řídící úřadovny brněnského gestapa, kde byli
vězněni, mučeni a popravováni účastníci protinacistického odboje.
Za tuto dobu jimi prošlo na 35 000 vězňů. Po skončení války a osvobození Brna se Kounicovy koleje vrátily ke svému původnímu účelu
– k ubytování vysokoškolských studentů, jimž slouží dodnes. V roce
1978 byly prohlášeny za národní kulturní památku, kde neblahý úsek
našich novodobých dějin připomíná historická expozice v tamní Pamětní síni.
V rámci přednášky byl přítomným posluchačům promítnut krátký historický dokument, popisující nacistickou razii na Kounicových
kolejích a násilnou deportaci tehdejších studentů do koncentračních
táborů. V rámci diskuze vystoupil i přítomný Ing. Vladimír Švanda,
který jako mladý student zažil tuto perzekuci v Kounicových kolejích
na vlastní kůži. I další dotazy svědčily o tom, že temná kapitola našich
dějin v období druhé světové války je u mnoha lidí stále živá.“
Božena Trnková,
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
Mgr. Jan Jandl,
člen komise kultury a informací RMČ
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