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Tradice velikonočních svátků

Počátek křesťanského letopočtu je odvozen od památky ukřižování a následného vzkříšení Ježíše Krista. V noci ze soboty na neděli
se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se tato noc nazývá „Velkou nocí“ a od ní je odvozen i český název Velikonoce.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem (slunovrat) i měsícem (úplněk), které jsou pohyblivé. Velikonoce
- jako nejvýznamnější svátek křesťanské církve - ovlivňovaly řadu od nich odvozených pohyblivých svátků. Oslavy Velikonoc mají velice
starou tradici, původem ještě z doby předkřesťanské. Navazovaly na židovský svátek Pesach (odtud latinské označení Pascha), jenž
byl připomínkou vysvobození Židů z egyptského zajetí. Pesach připadal na den prvního jarního úplňku (podle židovského kalendáře
14. Nisan). Původně se svátek Velikonoc slavil ve stejném období jako Pesach, ale již od počátku se křesťané snažili oddělit Velikonoce
od židovského svátku, navíc propukaly spory o příslušné datum mezi Alexandrií a Římem. Teprve I. nicejský církevní koncil roku
325 stanovil, že Velikonoce se budou slavit první neděli po úplňku měsíce po jarní rovnodennosti, odděleně od židovského svátku.
Velikonoce se tak staly pohyblivým svátkem.
Od 4. století se stalo zvykem, že věřící se na tento velký svátek připravovali čtyřicetidenním půstem (takzvaný velký půst od
Popeleční středy do Velikonoční neděle - Velké noci).
Alexandrijský způsob výpočtu data Velikonoc byl nakonec v 6. století přijat obecně. Vychází ze zásady slavit Velikonoce v neděli
po prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti, stanovené na 21. března. Takto stanovená neděle velikonoční může být v rozmezí
od 22. března do 25. dubna. Dosud nejčasnější datum velikonoční neděle připadlo na 22. března v roce 1818, nejpozdější pak vyšlo
na 25. dubna roku 1943. První tabulky v českých zemích s výpočtem Velikonoc sestavil známý hvězdář na dvoře císaře Rudolfa II. Jan
Kepler.
Velikonoční pondělí bývá spojeno s barvením vajec – kraslic či s pomlázkou – zde se však již jedná o ryze lidové, nikoliv církevní
svátky. Říká se mu také pomlázka či pomlazení, kterou se lidé na celý další rok měli omladit. Někde se tento den nazývá také velikonoční koleda. Síla mladého prutu měla působením dotyku přenést na člověka sílu, svěžest a zdraví. Proto také mládenec, který přišel
první na koledu, býval nejštědřeji obdarován. Hospodyně si od něj vzala pomlázku a pošlehala s ní dobytek. Chlapci vycházeli s ozdobenou pomlázkou brzy za svítání šlehat děvčata a vyhánět z nich lenost. Lidové prostředí tu spojilo jednotlivé dny velikonočního
týdne s obyčeji často sahajícími až do pohanských dob. Mnohé z nich již zapadly do zapomnění, jiné se udržují dodnes a další se opět
křísí k životu. V povědomí většiny lidí v českých zemích bez ohledu na náboženské přesvědčení tak každoročně zůstávají Velikonoce
především svátky vítání jara.
Jan Jandl, šéfredaktor
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Informace ÚMČ
Zpráva z 58. schůze RMČ
a z XXV. zasedání ZMČ
58. schůze RMČ se konala 17. 2. Rada:

•
•
•
•
•

•
•

projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 31. 12.
2009 a schválila příděly z dosaženého hospodářského výsledku do jejich
fondů,
schválila odpisové plány základních a mateřských škol na rok 2010,
projednala zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské
části k 31. 12. 2009,
projednala bytové záležitosti,
opětovně se zabývala otázkou parkování v obytném souboru Duhová
pole, souhlasila s upravenou verzí návrhu na zajištění parkování – s vybudováním jednoúrovňového parkoviště podél domů SO 04 – 08 (podél
cesty vedoucí kolem bývalých kasáren), s obnovením parkovacích míst
v domě SO 09, se získáním dalších míst v rámci uvedeného obytného
souboru, doporučila též vybudovat parkoviště pod garážemi na konci
Renčovy ulice, současně zdůraznila, že trvá na svých dřívějších podmínkách (rozšíření příjezdu z ulice Renčovy, vybudování chybějícího chodníku, zřízení přechodu pro chodce u domu Renčova 9),
ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek na plnění zakázky, jejímž předmětem je údržba
zeleně v městské části,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XXVI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2010
od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice,
Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
J. Jandl

ZŠ Novoměstská

– další školská budova čeká na zateplení

XXV. zasedání ZMČ se konalo 11. 3. Zastupitelstvo:

•
•

•
•

projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské
části k 31. 12. 2009,
projednalo navržené změny Územního plánu města Brna, opětovně
zdůraznilo, že nesouhlasí s rozšířením ploch k výstavbě rodinných
a bytových domů v městské části Brno-Jehnice, současně požádalo, aby
na případná jednání o této záležitosti byl přizván zástupce naší městské
části,
nesouhlasilo se změnou části plochy zemědělského půdního fondu
v oblasti Dílů na plochu výroby a služeb,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

V březnu 2010 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Jiřina LANGPAULOVÁ
Anna KOVÁČOVÁ
Anastazie MEDŘICKÁ
Vladimír NAVRÁTIL
Hildegarda JAKUBÍČKOVÁ
Ludmila JAKUBKOVÁ
Štěpán ZDRAŽIL
Oldřich TLUSTOŠ
Čeněk PRUTKÝ
Alžběta MARKOVÁ
Věra BROŽÍKOVÁ
Věra NOVOTNÁ
Anežka KRAMÁŘOVÁ
Dagmar VECHOVÁ

96 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Krátce poté, co se městské části podařilo dosáhnout na dotaci
z evropských fondů (Operační program Životní prostředí), která napomůže k zateplení a výměně oken budovy Základní školy Horácké
náměstí, vyhlásil Státní fond životního prostředí další výzvu na podávání
žádostí na zateplování veřejných budov. Jelikož požadavků jednotlivých
městských částí je hodně, bylo nejdříve nezbytné uspět v této celobrněnské konkurenci. V rámci města Brna bylo v první fázi posuzováno
celkem 16 budov základních škol, s cílem vybrat ty nejvhodnější
projekty, mající co největší šanci na úspěch v celostátní konkurenci.
Vedle kritéria „šance na obdržení dotace“ byla použita i další jako „výše
energetické úspory“ a „připravenost investičních akcí“. Nadějnou zprávu
pro naši městskou část, vedení, pedagogický sbor a žáky Základní školy
Novoměstská 21 přinesla lednová schůze Rady města Brna, na které
rada zařadila naši školu mezi 9 vybraných k podání žádostí na Fond.
Protože je město Brno z hlediska vnějších vztahů jedním subjektem,
mohlo, stejně jako kterákoliv jiná obec, podat pouze 3 žádosti. Tento
problém byl po jednáních s pracovníky Fondu vyřešen tak, že vždy
3 školské budovy byly zahrnuty pod jednu žádost. ZŠ Novoměstská
spadá v rámci zmíněného rozčlenění do „balíku“ se ZŠ Milénova
(Brno-Sever) a ZŠ Košinova (Brno-Královo Pole).
Zajímavostí jistě je, že výzva byla otevřena a žádosti přijímány
od 1. února 2010. Alokace prostředků pro tuto výzvu činila 3 miliardy
korun s tím, že příjem žádostí o podporu bude ukončen, pokud objem
požadované dotace z prostředků EU dosáhne u písemně došlých
žádostí jeden a půl násobek uvedené alokace, tzn. 4,5 miliardy korun.
Tohoto objemu bylo dosaženo již následujícího dne. Příjem žádostí
do předmětné výzvy byl tak dle internetových stránek Operačního
programu Životní prostředí ukončen již 2. února 2010 v 16,00 hod.
a pouze žádosti doručené v rámci tohoto časového úseky byly přijaty
k další administraci. Podle informací z Magistrátu města Brna byly
„brněnské“ žádosti doručeny včas a nezbývá tedy než věřit v ono příslovečné „štěstí přeje připraveným“. V průběhu roku dojde k vyhodnocování žádostí a v případě úspěchu se Základní škola Novoměstská dočká
zateplení a výměny oken o letních prázdninách roku 2011.
Mgr. Marek Viskot, místostarosta MČ
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Na kus řeči s IVANEM MAŠKEM
V dubnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představí člen zastupitelstva naší městské části doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. – který je současně
předsedou komise bytové, členem kontrolního výboru a komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku. Rozhovor s kolegou připravil
dr. Ivan Koláčný.
Když jsi vstupoval do komunální politiky, byl jsi pedagogem na FCH
VUT v Brně. Webové stránky Tvého jména dávají širší přehled Tvé pedagogické a vědecké činnosti ještě v nedávné minulosti. A co současnost?
Od roku 1993 jsem byl akademickým pracovníkem na Chemické fakultě
Vysokého učení technického v Brně a to až do 31. srpna 2008. Na fakultu
jsem nastoupil bezprostředně po obnovení její činnosti a tak se aktivně
podílel na zahájení výuky a rozvoji fakulty od samého začátku až do dnešní
podoby. Kromě výuky a zapojení do vědecko-výzkumné činnosti jsem se
v akademických funkcích podílel na řízení fakulty a ústavu Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Kromě poměrně rozsáhlé publikační
činnosti jsem vedl řadu studentů při zpracovávání bakalářských, diplomových a doktorských prací. Byl jsem iniciátorem a garantem nového bakalářského studijního programu „Ochrana obyvatelstva“, který byl akreditován
a studium úspěšně zahájeno. O studium byl a je značný zájem. Nicméně
tato moje iniciativa spojená se zavedením nového studijního programu
byla hlavním důvodem, proč jsem nakonec v roce 2008 z fakulty odešel.
Přes značný zájem a přínos nejen pro společnost, ale i pro fakultu, jsem se
nesetkal u vedení fakulty s odpovídající podporou nového oboru, zejména
v materiálně technickém zabezpečení oboru. Proto jsem přestoupil na
nově vzniklou Fakultu logistiky a krizového řízení, dislokovanou v Uherském Hradišti, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato fakulta je zaměřena na
přípravu studentů v programech orientovaných na ochranu společnosti,
tedy i ochranu obyvatelstva. Přesto, že se jedná o novou fakultu, je zřejmé,
že má podporu vedení univerzity a kraje a postupně bude výuka zabezpečena nejen personálně, teoretickou přípravou, ale i potřebnými výukovými laboratořemi, speciálními učebnami, přístroji, materiálem, výukovými
pomůckami. Je to sice dlouhodobější proces, ale představy o rozvoji oboru
budou naplněny.
V zastupitelstvu městské části zastáváš kromě dalších i funkci
předsedy bytové komise. Jaké máš pocity z této práce?
Již druhé volební období jsem předsedou bytové komise, která je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora. Myslím, že tato práce je jednou z nejsložitějších a je náročná pro
všechny členy komise. Kromě běžné agendy a plnění stanovených úkolů
Radou městské části provádíme zpravidla ve dvojicích tzv. místní šetření
u žadatelů o přidělení obecních bytů, kdy ověřujeme pravdivost údajů
uvedených v žádosti o přidělení bytu. Pravidelně každý měsíc je prováděno
několik šetření, a to zpravidla ve večerních hodinách, kdy je velká pravděpodobnost, že žadatelé budou zastiženi na uvedené adrese. Někdy je bohužel
potřeba šetření opakovat kvůli nepřítomnosti žadatelů a to z různých
důvodů. Můžu říct, že tato práce v bytové komisi mne a věřím, že i ostatní
členy bytové komise, uspokojuje, protože výsledek našeho rozhodování,
které sice podléhá konečnému schválení Radou městské části, napomáhá
a řeší jednu z nejzákladnějších potřeb a práv člověka - právo na bydlení. Ve
své činnosti jsme se ale také setkali s řadou případů, kdy někteří občané se
snaží zneužít přidělené obecní byty ve svůj osobní prospěch. To bohužel
není v současných podmínkách jednoduché zjistit a v mnohých případech
se jedná i o zjištění náhodná. V tom případě schvalujeme výpověď z nájmu.
Naší snahou je přidělovat uvolněné byty potřebným žadatelům podle
schválených kritérií, a to si myslím, že se nám daří. Vždyť naším hlavní
posláním je řešení potřeb občanů Brna a naší městské části.
Jsi též členem kontrolního výboru, který podléhá přímo zastupitelstvu. Vidíš nějaký rozdíl ve výsledcích jeho práce proti komisi?
Práce v kontrolním výboru, tentokrát orgánu zastupitelstva, je důležitá
a zodpovědná. To je zřejmé a vyplývá i z dikce zákona o obcích, který
stanovuje povinnost ustanovit kontrolní a finanční výbory zastupitelstev.
Ustanovení ostatních jednotlivých výborů je potom na rozhodnutí zastupitelstev a rad, zda je budou potřebovat při výkonu samosprávy nebo
ne. Složitost práce tohoto výboru vyplývá z jeho kompetencí ve vztahu
k samosprávným orgánům a činnostem. Kontrolní výbor nemůže zasahovat
do výkonu státní správy a přenesené působnosti. V mnoha případech je
však velmi složité hledat dělicí čáru mezi samosprávnými rozhodnutími

a výkonem státní správy a přenesené působnosti. V tom vidím největší problém, a to je
potřeba si uvědomit a akceptovat. Výbor je ve
své činnosti samostatný a iniciativní, zcela automaticky provádí kontrolní činnost ve vztahu
k jednání Rady městské části, jejích komisí
a výborů zastupitelstva. Při zjištění problémů
a nedostatků je vzniklým problémům věnována pozornost a při jednáních bývá za účasti předsedů komisí, starosty,
místostarostů, tajemnice ÚMČ, či vedoucích příslušných odborů problém
řešen. Důležité je, že jednání bývají v tomto smyslu úspěšná a účelná
a vedou k nápravě případných problémů.
Oba jsme členy výboru pro národnostní menšiny, oba se hlásíme
k moravské národnosti. Domníváš se, že naše práce pomáhá oživovat
i myšlenku zdravého moravského patriotismu?
Ačkoliv jsem se narodil v Brně, přece jen jsem část života prožil mimo
toto krásné moravské město. Natrvalo jsem se sem vrátil až v roce 1985
a od této doby žiji v naší městské části. Své dětství a mládí jsem prožil na
Moravském Slovácku, kde jsem vyrůstal v prostředí, jež mne nejvíce ovlivnilo a formovalo a jsem tomu upřímně rád. Kromě běžného každodenního
života jsem velmi citlivě vnímal krajové zvyky, tradice, folklor, výchovu v rodině a ve škole, úctu k rodině, tradičním hodnotám. Moji rodiče pocházeli
z jižní Moravy, tady jsem vyrůstal a jsem s ní bytostně spjatý na celý život.
Jsem velký patriot, Moravu miluji se všemi jejími krásami, tradicemi, zvyky
a přednostmi. Myslím, že je naší povinností a úkolem tradice uchovávat
a předávat novým generacím. I k tomu si myslím, že nás Výbor pro národnostní menšiny, jehož jsme oba dva členy, přispívá propagací, organizací
besed zejména o historii a současnosti Moravy, ale řeší i jiné problémy
- organizací folklorního odpoledne a další akce. Jsem rád, že žiji v této
městské části, v níž se tolik občanů hlásí k moravské národnosti, a že mám
možnost aktivně ovlivňovat veřejný život ve prospěch jejích občanů.
V čem spatřuješ základní problém spokojeného života v naší městské
části?
Skutečností je, že tvář městské části, stejně jako města Brna, se mění
a za posledních 20 let došlo ke kvalitativním změnám k lepšímu, které
každý z nás, kdo zde trvale žije, mohl zaregistrovat. Zlepšování a další
rozvoj je spojený samozřejmě s možnostmi rozpočtu v jednotlivých letech.
Každoročně jsme však svědky zlepšování v oblasti školství, služeb, dopravy,
bezpečnosti, podpory aktivit ve volném času, apod. Myslím si, že městská
část by potřebovala centrum služeb a obchodů, včetně koupaliště, sportovišť, což mohl sehrát uvolněný areál kasáren. Bohužel, tento areál našel jiné
uplatnění, aniž by samospráva mohla do procesu rozhodování o využití
více zasáhnout. Problém, který negativně celou dobu vnímám, je parkování.
Dnes je téměř v každé rodině aspoň jedno osobní auto a není kde parkovat.
To se musí řešit a věřím, že se tento bod objeví nejen v našem volebním
programu, ale že na řešení otázky parkování budou pamatovat i ostatní
politické strany a volební uskupení. Stejně tak rozvoj a podporu aktivit
občanů ve volném čase. Postupné budování oddychového areálu jako
přirozenou a společnou součást městských částí Královo Pole, Řečkovice,
ale i obce Česká a Lelekovice nebo společných projektů s Medlánkami
a dalšími částmi města Brna či okolními obcemi považuji za samozřejmost.
Nelíbí se mi a nechápu mladé pseudoumělce „graffiti“ a stejně tak jejich
rodiče a příbuzné, kteří musí vědět o jejich nežádoucích aktivitách, proč
devastují a poškozují majetek jiných a projevují tak svůj negativistický
přístup k okolí a společnosti. A na závěr si dovolím oslovit všechny občany,
ať starousedlíky, tak obyvatele sídlišť nebo nové výstavby. Náš domov nezačíná a nekončí zavřením domovních dveří nebo branky, ale patří k tomu
i širší okolí, trávníky, chodníky, cesty, dětská hřiště, zastávky MHD, apod. Zde
trvale žijeme a jistě každý z nás má rád krásné a čisté prostředí. Tak se prosím
o něj starejme a udržujme jej, aby nám bylo k užitku a líbilo se nám v něm.
Jistě si tuto připomínku vezmou k srdci i majitelé všech ras psů a budou
dbát i oni o čistotu prostředí. Za pochopení tohoto mého vyznání a aktivní
zapojení do péče o naše okolí Vám všem děkuji.
Děkuji Ti za rozhovor.
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KAŽDOU STŘEDU V URBAN CENTRU OD 17 HODIN

Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno

URBAN CENTRUM - Informační kancelář rozvojových projektů MMB,
Mečová 5, Stará radnice, Brno,
otevřeno út - pá 10.00 - 18.00 h, so 13.00 - 16.00 h, tel: 542 210 297,
www.europointbrno.cz, www.urbancntrum.brno.cz

Ve čtvrtek dne 8. dubna 2010 v 17:00 hodin
bude mít ve Středisku Naděje v Řečkovicích na Hapalově
ulici přednášku Mgr. Pavel Kulička, brněnský lékárník,
na téma:

„Lékárny a lidé, lidé a lékárny“

Samoléčení – báje, mýty, pověsti a skutečné možnosti.
Přednáška bude doplněna i malým pozváním na ochutnávku bylinkového čaje či energetického a vitamínového
nápoje. Všichni návštěvníci budou mít možnost klást otázky
k tématům předneseným, ale i dalším, které je zajímají, tak
jak to jenom čas dovolí. Bude možno si připravit i písemné
individuální dotazy, které budou zodpovězeny následně
formou e-mailu, nebo jiným vhodným způsobem podle
osobní dohody.

Srdečně zve pořádající MO KDU-ČSL

NA POMOC NAŠIM DŮCHODCŮM II.
Vážení přátelé,
vy, jimž se dostává náš zpravodaj ŘEČ do rukou, odpusťte,
jsem zde s další zprávou. Za odpuštění žádám hned úvodem
vás všechny, jimž až dosud žádost o uznání nepovinné 9. třídy
v letech 1959 - 1961 nebyla vyřízena (a to jste zřejmě všichni).
Nezoufejte, čekání 4 – 5 měsíců je v tomto státě zcela obvyklé.
Copak chcete, aby se úředníci na České správě sociálního zabezpečení udřeli k smrti nebo se jim zavařily počítače?
Nyní ale k nové informaci, týkající se těch z vás, kdo
v letech 1953/54 navštěvovali jednoroční učební kurz
(JUK) v souvislosti s tehdejším přechodem devítileté školní
docházky na osmiletou. Kdo tehdy dal přednost tomuto
JUK před devátou třídou, může nyní žádat o jeho započítání
tímtéž způsobem – na příslušné Správě sociálního zabezpečení (SSZ) předložit originál vysvědčení o absolvování
kurzu (kopii a ověření si provedou pracovníci SSZ, formulář
pro podání žádosti neexistuje), nebo žádost podat stručně
písemně spolu s ověřenou kopií vysvědčení přímo na ČSSZ
do Prahy.
Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 225 08 Praha 5. Telefon: 257 062 860.
No a pak vám opět nezbývá než čekat. A nemyslete si, že já
osobně mám v tomto směru nějaká privilegia. Na vyřízení svého
starobního důchodu jsem vloni čekal od ledna do června!!!
Nebýt dále zaměstnán, asi bych si musel vydělávat na chléb
svůj vezdejší jen tichým žebráním v brněnských ulicích. Hrát na
hudební nástroj totiž neumím a pro jiný, rovněž nekalý, avšak
výnosnější způsob obživy, už nemám fyzičku ani design.
Ivan Koláčný

Stacionář Naděje informuje
Vážení senioři,
zveme Vás do denního stacionáře Naděje,
Hapalova 20. Jsme tu každý pracovní den pro
Vás, nabízíme bohatý dopolední program: cvičení,
tréning paměti, luštění křížovek, četba, video, povídání, malba, pečení, vyrábění drobných předmětů
z textilu, z keramiky, z pediku, kulturní programy,
vystoupení, přenášky, bohoslužby. Nevíte co s volným
časem? Přijďte mezi nás!
Zaměstnanci Naděje

Pečovatelská služba Sanus nabízí
dovoz obědů z jídelny Máj
Výběr z 5 druhů jídel, včetně diet:
protisklerotické, žaludeční-žlučníkové
a diabetické

V případě zájmu kontaktujte pí Bolechovou
na telefonním čísle
544 226 879 nebo 777 758 262

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v roce 2010
Ve dnech 19. května a 18. listopadu tohoto roku proběhne
mobilní sběr v uvedených časech na následujících zastávkách:
15:45 - 15:55 hod. Boženy Antonínové 2
(u bývalé samoobsluhy)
16:00 - 16:10 hod. Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
16:15 - 16:25 hod. Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke
hřbitovu)
16:30 - 16:40 hod. Palackého nám. 2 (u prodejny potřeb pro
děti)
16:45 - 16:55 hod. Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1,
u stánku „Výroba klíčů“)
17:00 - 17:10 hod. křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17:15 - 17:25 hod. Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17:30 - 17:40 hod. Žitná (parkoviště za Trendem)
Sbírají se tyto odpady: obaly se zbytky nebezpečných látek,
potenciálně infekční odpady (např. injekční jehly a stříkačky),
textílie znečištěné nebezpečnými látkami, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť, oleje a tuky mimo jedlých, barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující
nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik, různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd.
Tato služba je určena občanům, nikoli podnikatelům
produkujícím firemní odpad!
Ing. Jan Klement, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

www.fair-for-family.cz
pujcovna@fair-for-family.cz
+ 420 732 588 884

baby bicycle povoz
půjčovna dětských vozíků za kolo a dalšího vybavení pro sport
Placená incerce

Placená incerce

20 let od obnovení činnosti skautského střediska Duha
v Řečkovicích
Posláním naší skautské organizace je podporovat osobní
rozvoj mladých lidí v oblasti sociální, mravní, duchovní, intelektuální i tělesné. Děje se tak prostřednictvím her, praktických
činností v přírodě, týmové práce, podpory osobním příkladem
dospělých, dobrodružství a zážitkového programu, postupného
přijímání zodpovědnosti.
Naše středisko má 188 členů a skládá se z 6 oddílů, z nichž 5
sídlí v Řečkovicích a jeden oddíl v Moravských Knínicích. Každý
oddíl je rozdělen do několika družin, které se pravidelně každý
týden schází pod vedením svého rádce v klubovně. Celý oddíl
pořádá obvykle jednou za měsíc společnou, různě tematicky
zaměřenou akci. I přes náročnost na organizaci a přípravu bývá
během roku několik akcí, které jsou určeny pro celé středisko.
Přestože středisko v Řečkovicích je mnohem starší, rozhodli
jsme se oslavit 20 let obnovení jeho činnosti po pádu komunistického režimu. Je mi ctí pozvat Vás – bývalé členy střediska,
přátele skautingu a další spoluobčany, kteří mají zájem se
dovědět něco více o naší činnosti, na Skautský den ve znamení
Duhy. Takto jsme nazvali den - sobotu 15. května 2010 - který
bude od rána do večera nabit programem pro všechny věkové
kategorie. Od devíti hodin bude pro všechny zájemce probíhat
Den otevřených dveří klubovny. Klubovna a přilehlé prostory
budou otevřeny všem, kteří si chtějí zavzpomínat, prohlédnout
kroniky, fotografie, krátké filmy a ukázky skautské tvořivosti.
Paralelně bude probíhat Dětský den v areálu pivovaru s aktivitami pro mladší účastníky oslav. V 16:00 hod. budou tyto dvě

části ukončeny slavnostním nástupem v areálu pivovaru. V 19:00
hod. bude v Orelské tělocvičně zahájen Skautský společenský
večer, na který zveme všechny bývalé členy střediska a přátele
skautingu v Řečkovicích. Vzhledem k omezené kapacitě je
potřeba, aby se zájemci o účast na Skautském společenském
večeru přihlásili do 10. 5. 2010 V. Šichovi na e-mail: sicha.vaclav@
seznam.cz . K tanci hraje reprodukovaná hudba, doprovodný
program, přípitek a malé občerstvení bude připraveno. Vstupné
na společenský večer je 80,- Kč, platí se na místě.
Za všechny řečkovické skauty Vás srdečně zve
Ing. Jiří Libus

Dům dětí a mládeže

Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz

zve na akci ke Dni Země „Hrátky se zvířátky“ 16. 4. 2010 od 9:00 do
15:00 hod. v prostoru parku na Moravském náměstí. Akce je připravena
formou stanovišť s herními a vzdělávacími aktivitami. Vstup volný.

Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1
tel.: 603 277 961

Taneční kroužek Dance – pro náctileté PO 15:00 – 16:00 hod. (cena
duben - červen 500,- Kč), pro předškolní PO 16:00 – 17:00 hod. (duben
- červen 400,- Kč), maminky na mateřské dovolené - možnost hlídání dětí
ST 9:30 – 10:30 hod. (duben - červen 500,- Kč).
Letní tábory
Příměstský tábor „Putování se strašidly“ 12. 7. - 16. 7. 2010 pro
děti 1. stupně (mladší sourozenci po domluvě) v čase 8:00 – 15:00 hod.
Cena: 800,- Kč. Informace a přihlášky R. Čáslavová (603 277 961, e-mail:
cvcmateridouska@seznam.cz)
Příměstský tábor „Po stopách našich předků“ 26. - 30. 7. 2010 pro
děti od 7 let v čase 8:00 - 16:00 hod. Cena: 900,- Kč. Informace a přihlášky
K. Psotová (tel.: 732 325 457, e-mail: k.psotova@seznam.cz)
Pobytový tábor „Dance camp“ 1. - 6. 8. 2010 v Olešné na Vysočině.
Výtvarně taneční tábor pro děti od 10 let. Cena 2 750,- Kč. R. Čáslavová
(tel.: 603 277 961, e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz)
Pobytový tábor „Broučci“ pro maminky s dětmi 1. - 6. 8. 2010
v Olešné na Vysočině. R. Čáslavová (tel.: 603 277 961,
e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz)

Pobočka CVČ Domino, Kořískova 16

kontakt. osoba Jana Podzemná, tel.: 608 644 313
j.podzemna@email.cz
KERAMIKA S DRÁTKOVÁNÍM pro dospělé, pondělí 17:00 - 18:00 hod.
Nabídka letních táborů aktuálně na webu.

R. Čáslavová
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PLACENÁ INZERCE
MUDr. Petr ZLÁMAL, Centrum gynekologické péče,
Dovolená: 1. – 2. 4. 2010. Trvá možnost registrace.
Tel.: 541 225 296. www.gynekologie-brno.com
VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,
medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h, tel.: 549 250 323.
Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.

ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Kr. Pole
informuje o dubnových akcích:

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.

7. 4. 2010

ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz

12. 4. 2010

18:00 hod. sál ZUŠ
19:00 hod. sál ZUŠ

Žákovský koncert
Koncert SBM

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.
www.malby-natery.eu

14. 4. 2010
celodenně
Krajské kolo Národní soutěže ve hře komorních souborů
s převahou smyčců

POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

20. 4. 2010
18:00 hod., sál ZUŠ
Absolventský koncert akordeonové třídy

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.

22. 4. 2010
17:00 hod., MKG
Vernisáž výstavy žáků VO - třída Mgr. Brázdové

TĚLOVÝCHOVNÉ poradenství /testování, kondice, hubnutí/
sportovní a relaxační masáže, Mokrá Hora, 723 303 236,
541 228 342, www.miroslav.stipek@sweb.cz.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13 let a protože jsme nebyli první
a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší spokojenosti.
www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322.
PILATES Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení PILATES, POWER
JOGA a jako novinka v Brně SPINE CORRECTOR ve FIT STUDIO 7,
V Újezdech 7, Brno-Medlánky, www.fitstudio7.cz , tel.: 775 770 609.
KOUPÍM byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova. Tel.: 732 32 92 74
Manželé koupí byt v Řečk., nejlépe po GO. Tel.: 606788710

23. 4. 2010
17:00 hod., Mahenovo divadlo
Vernisáž výstavy žáků VO – třída Mgr. Hurníkové
26. 4. 2010
18:00 hod., sál ZUŠ
Absolventský koncert pěveckých tříd
28. 4. 2010

18:00 hod. sál ZUŠ

Žákovský koncert

29. 4. 2010
15:00 – 18:00 hod.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ
Mgr. H. Jankovská

Lyžníci a lyžaři ze ZŠ Novoměstská

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka . Tel.: 776 670 520
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji u vás. Přeladím
programy na satelitech. Ing. Chládek, tel. 728 256 067
PRODÁM garáž po rekonstrukci v OV, včetně pozemku u vojenských
kasáren vjezd dvůr č. 5, bez RK seriozní jednání. T: 777 019 667
HLEDÁME paní na výpomoc v domácnosti - úklid, žehlení.
Volejte 739 524 568.
ZVEME VÁS do nově otevřené prodejny výtvarných potřeb OPTYS
v Řečkovicích, ul. Vážného 16 (vchod z ulice Uprkova)
Pro veřejnost otevřeno každou středu od 8 do 16 hodin.
PRONÁJEM nebyt. prostor na ul. Měřičkové, přízemí 40 m2, vlastní
vchod, sociální zařízení a energie. Tel.: 732 201 909
FITKO JANA - pilates, chi-toning, power joga. Kde? Sport. centrum
Tak Hellas, Horácké nám. 15. Plánujeme dopolední cvičení a lekce
nordic walking. Fit víkendy, cvičení u moře. Info na www.fitkojana.cz,
tel: 776 151 914.
PRONAJMU či koupím byt nebo dům v této lokalitě. Ne RK!
Tel.: 777 584 998
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, spolehlivost
kvalita. Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, Brno hledá šikovného důchodce na
údržbu objektu. Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 277 961
KOUPÍME ZAHRADU s příjezdem v Řečkovicích, Medlánkách,
v Jehnicích, přímý zájemce. Tel. 774 706 624

Koncem února si žáčci od 1. do 5. třídy vyzkoušeli „lyžařský
výcvik“ na Fajtově kopci kousíček od Velkého Meziříčí. Zkušení
lyžaři vylepšovali svoji techniku. „Lyžníci“- začátečníci - postupně
zvládali obutí a zapnutí lyžařských bot, připnutí lyží, až se propracovali k úspěšné jízdě na „velkém“ vleku. Dalo to dost práce jim
i pedagožkám.
Ale povedlo se! Závěrečný slalom absolvovali všichni úspěšně.
Během celého pobytu probíhala Olympiáda – soutěžilo se ve
vědomostech, dovednostech, postřehu i orientaci.
Velký úspěch měla soutěž ve stavbách ze sněhu a bobování.
Děti si pobyt užily i také se něco nového naučily. Už se hlásili
zájemci na příští zimní sezónu.
Takže: Sportu zdar a lyžování zdar- zdar - zdar!
Mgr. Danuše Hadačová, zástupkyně ředitelky ZŠ Novoměstská
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SPORT
KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

SPORTOVCI ROKU 2009 NA RADNICI
Poslední únorové páteční
odpoledne se na radnici
neslo v duchu předávání cen
sportovcům, trenérům a sportovním funkcionářům, kteří
působí na území Řečkovic
a Mokré Hory nebo městskou
část reprezentují. Ceny předávali členové vedení městské
části starosta Ladislav Filipi
a místostarostové Marek Viskot
a Jan Jandl.
Marek Viskot

Dubnová sportovní nabídka je po delší době opět bohatá.
Upozorňuji zejména na baseballovou premiéru Hrochů Brno
v extralize ČR, která se po několika letech opět odehraje v „Zamilci“
a také na odvetný zápas 1. NH Brno, v němž se střetne první a čtvrtý
tým prvoligové tabulky.
Ale i ve výkonnostních soutěžích bude zajímavé sledovat například
velmi sympatický a letos i radnicí oceněný tým orelských volejbalistek,
nebo stále se zlepšující badmintonové družstvo BCC Řečkovice.
O lepší postavení v tabulce, než je po jarní části, budou zajisté
usilovat i řečkovičtí fotbalisté a futsalisté.
Sportovní program na DUBEN:
Baseball - Extraliga ČR
25. 4.
Hroši Brno: Skokani Olomouc 13:00 hod.
(hřiště v Zamilovaném hájku)
Národní házená - 1. liga ČR:
11. 4.
NH Brno: Sokol Dobruška 14:00 hod.
(hřiště u ZŠ Novoměstská)
Volejbal - Krajská soutěž žen
24. 4.
Orel Řečkovice - SKP Kometa 10:00 a 13:00 hod.
(Orelské sportoviště za gymnáziem T. Novákové)
Futsal - I. A třída:
17. 4.
Řečkovice: Tomson B 9:00 hod.
Řečkovice: Toka 9:50 hod.
24. 4.
Řečkovice: BB Press 9:00 hod.
Řečkovice: Q.P.Chrlice 9:50 hod.
(hřiště za ZŠ v Jehnicích)
Fotbal - II. třída městský přebor:
11. 4. SK Řečkovice: Líšeň C 15:30 hod.
25. 4. SK Řečkovice: Sparta B 16:00 hod.
(fotbalové hřiště na Novoměstké)
Badminton - Meziměstská soutěž:
28. 3.
BCC Řečkovice: 1. BS Brno 10:00 hod.
11. 4.
BCC Řečkovice: SKP Kometa Brno 14:00 hod.
(Yonex aréna v Jehnicích pod ZŠ)

Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN můžete zasílat nejpozději
do 8. 4. 2010 na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ

Zachraňte tučňáky
Tak jako každý rok vyrazily děti prvního stupně ze Základní školy
Horácké náměstí 13 na zimní školu v přírodě s lyžováním. Nejnáročnější
část – naložení všech lyží, bobů, lopat, batohů, kufrů, tašek, baťůžků
a dětí – jsme všichni za pomoci rodičů zvládli a vyrazili směr Hynčice pod
Sušinou. Na toto místo jsme se vrátili po čtyřech letech, a málem jsme
ho nepoznali. Kromě rozšířené nabídky vleků a sjezdovek nás překvapily
opravené budovy penzionů a původně polozbořený kostelík, který se
proměnil na zajímavý penzion… A to prý ještě není změnám konec!
Mimo rozšířeného lyžařského areálu jsme mohli využít i akce, které
místní pořadatelé nabízeli – karneval na lyžích, při kterém jsme v maskách měli volné jízdy na vleku a možnost získat pro nejlepší masky
odměny, a lyžařské závody, jež také byly od pořadatelů odměněny
medailemi pro nejrychlejší lyžaře.
Naše vlastní akce byly organizovány pod heslem „Zachraňte tučňáky“.
Každé z dětí si vyrobilo svého tučňáka, pro něhož se pak soutěžilo ve
zpěvu, tanci, karnevalové soutěži, lyžování, bobování, budování sněhových staveb… Všechny děti byly naprosto úžasné, do všech akcí šly
s chutí a nadšením a týden uprostřed sněhových závějí utekl jako voda.
A nás čekalo už jen náročné balení, uklízení a odjezd. Teď už jsme neměli
starostlivé maminky pro balení batohů a baťůžků a silné tatínky pro
nošení zavazadel. Děti si však vzájemně pomáhaly s balením i úklidem
a odnášení zavazadel jsme se staršími dětmi také zvládli.
Takže zase příští rok, snad nám bude počasí a sněhová nadílka přát
jako letos. (Fotografie z akce jsou na: www.zshoracke.org .)
Na závěr chci poděkovat všem dárcům věcných cen, které jsme
mohli použít pro odměny dětí.
Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka ZŠ Horácké náměstí

SEZNAM SPORTOVCŮ OCENĚNÝCH ZA ROK 2009
SPORTOVEC ROKU 2009
Kateřina Bradáčová, Gymnázium Řečkovice, SKKP Brno, judo, 3. místo
v přeboru ČR starších žákyň
Jiří Pavlacký, Gymnázium Řečkovice, JUDO BUDO Brno, 3. místo na MČR
starších žáků
Dominika Loubalová, Gymnázium Řečkovice, TŠ R+P Brno, 1. místo
ČR žákyň – formace, 3. místo ČR žákyň – jednotlivci, 7. místo MS žákyň
– formace, 3. místo ME žákyň – formace
Martin Červinka, Gymnázium Řečkovice, Draci Brno, baseball, 1. místo na
MČR žáků, nejužitečnější hráč MČR žáků, reprezentant ČR
Adéla Hanzlíčková, TAK Hellas Brno, zápas, mistryně ČR žákyň a kadetek, 10.
na ME kadetek v Srbsku
Kristýna Pitrová, TAK Hellas Brno, zápas, mistryně ČR kadetek, 9. na ME
kadetek v Srbsku
Jiří Pašek, TAK Hellas Brno, zápas, mistr ČR juniorů, člen reprezentace ČR
kadetů a juniorů Daniel Jandek, TAK Hellas Brno, zápas, mistr ČR kadetů,
úspěšný člen bronzového prvoligového družstva seniorů
Jakub Mašek, TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda, 2. místo na MČR, 2. místo na
ME juniorů, 7. místo na MS dospělých
Martin Šiler, TJ SOKOL Řečkovice, krasojízda, 2. místo na MČR, 2. místo na
ME juniorů, 7. místo na MS dospělých
Hana Havlíková, TJ SOKOL Řečkovice, několikaletá reprezentantka jednoty
na přeborech ČOS ve všestrannosti
Marie Jelínková, TJ SOKOL Řečkovice, několikaletá reprezentantka jednoty
na přeborech ČOS ve všestrannosti
Roman Jonáš, Futsal Řečkovice

TRENÉR ROKU 2009
Pavel Kučera, TAK Hellas Brno
Milan Žáček, TAK Hellas Brno
Marek Gut, TJ SOKOL Řečkovice
Petr Janák, BCC Řečkovice
Zbyněk Matal, Orel Jednota Brno-Řečkovice
Zuzana Bořecká, Orel Jednota Brno-Řečkovice

SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘ ROKU 2009
Richard Foltýn, BCC Řečkovice, Futsal Řečkovice, BHK Morávia Řečkovice
Libor Fuchs, TJ SOKOL Řečkovice
Jan Saňka, Orel Jednota Brno-Řečkovice

SPORTOVNÍ DRUŽSTOV ROKU 2009
TAK Hellas Brno – žáci – mistři ČR ve volném stylu za rok 2009
Orel Jednota Brno-Řečkovice (volejbalistky) Katarína Blašková, Sylva Lípová,
Monika Neumanová, Kateřina Ovečková, Zuzana Papežová, Martina Říčná, Pavla
Skřepková, Renata Tučková, Zdena Wavrečková). Za vzorné reprezentování na
turnajích krajské volejbalové ligy
Orel Jednota Brno-Řečkovice (volejbalistky „B“) Radka Patloková, Hana
Jindrová, Hana Langová, Šárka Šenková, Lenka Dvořáková, Eva Janovská, Věra
Katolická, Hana Sankotová). Za vzorné reprezentování na turnajích městské
volejbalové ligy.
Pozn: Ocenění, kteří se nezúčastnili slavnostního vyhlášení, si mohou ceny převzít
u místostarosty Marka Viskota (ÚMČ, Palackého náměstí 11, dveře č. 209) v termínu
do 30. 4. 2010.



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KULTURA
Velikonoční výstava v Galerii na radnici
Za dlouhou řadu let,
co naše galerie představuje známé i dosud
neznámé
umělce,
vznikla nepsaná tradice
uspořádat při příležitosti
významných
církevních i společenských svátků, jakými
jsou Velikonoce nebo
Vánoce, výstavu umění
věnovanou duchovní
tématice. I v roce 2010
budeme mít příležitost takovou výstavu
navštívit. Mgr. Libor Bartoš žijící v Dolní Lhotě u Blanska,
se výtvarnému umění věnuje profesionálně jako
designér, je absolventem PdF Masarykovy univerzity
v oboru český jazyk a výtvarná výchova a volné tvorbě se sakrální
tématikou se věnuje jako praktikující člen Církve československé
husitské. Jeho pojetí biblické figurální tématiky je neotřelé,
preferuje náznak před detailem, vyniká jemnou a umírněnou
barevností s využitím kombinace techniky malby a proškrabávání jejich svrchních vrstev k tmavému podkladu pro zvýraznění
obrysů.
Výstava obrazů Libora Bartoše bude zahájena v pátek
16. dubna 2010 v 18:00 hod. a potrvá do následující neděle
25. dubna 2010. Otevřena bude v pracovní dny od 14:00
do 17:00 hod., o víkendech pak od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:00
do 17:00 hod.
Na výstavu srdečně zve komise kultury a informací RMČ

KDYŽ SLOVA NESTAČÍ
V závěru minulého roku se v zasedací síni radnice konala
vernisáž výstavy Jiřího Macha. I tentokrát zahájil výstavu
předseda kulturní komise RNDr. Ivan Koláčný, o hudební vystoupení se zasloužili žáci Základní umělecké školy. Autor, který se
narodil v předhůří Vysočiny ve Vlkově a dnes žijící ve Šlapanicích
u Brna, dokončil studia na střední i vysoké škole v blízkém Brně.
Kurzy kreslení absolvoval u malířky Marie – Helgy Heindlové,
kurzy grafických technik na Střední škole uměleckých řemesel
v Brně. Jako člen Klubu amatérských výtvarníků se podílel na
mnoha společných výstavách. V současné době užívá techniky kresby, akvarelu a také techniky kombinované, ve kterých
vyniká především neobvyklá airbrush neboli americká retuš.
Vytříbený styl, jemné barevné tóny i vzácný soulad neobvyklých
technik vyvolaly v divácích v předvánočním období pocity klidu
a harmonie. Zůstávali tak v tichém zamyšlení nad motivy přírodními, historickými či hudebními déle než obvykle a vraceli se
k jednotlivým obrazům, jako by se ani nechtěli loučit. Ti, kteří
se s autorem nestačili seznámit nebo se k pěkným zážitkům
chtějí z nějakých důvodů vrátit, mohou autora kontaktovat na el.
adrese: machjura@seznam.cz

MĚSTSKÁ ČÁST Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci
s uměleckou agenturou
COMMUNIO PRO ARTE
srdečně zve na
pokračování hudebních večerů a setkání se zajímavými
a význačnými osobnostmi brněnského kulturního života

HUDBA A ŘEČ

které se uskuteční ve středu 21. dubna 2010
v 18: 00 hod. na radnici v Řečkovicích.
V programu vystoupí pan Jaromír Hnilička, legendární
brněnský trumpetista, hudební skladatel a dlouholetý člen
Orchestru Gustava Broma.
Volně moderuje Mgr. Jiří Mottl.
Představení je spojeno s realizací veřejné sbírky za účelem ochrany
kulturních památek a tradic – na obnovu a úpravu areálu městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom vám s nadcházejícími velikonočními
svátky popřáli vše dobré a jejich příjemné prožití
v kruhu osob vám milých.
Pokud jste věřící, přejeme i radost z oslavy Kristova
vzkříšení, pro vás ostatní ať se stanou potřebnými dny
klidu po pracovním šílenství a dětem odpočinkem
od školy a učitelů.
Pro všechny pak bez výjimky ať se konečně stanou
bránou do toho letošního, tak toužebně vyhlíženého jara.
Výbor MO KDU-ČSL

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

v úterý 20. dubna 2010 v 17.30 hod. v sále školy

SLAVNOSTNÍ KONCERT

k 15. výročí založení školy
ve středu 5. května 2010 v 19:00 hod. v sále školy
Na koncertě vystoupí žáci se svými rodiči a učiteli.

Iveta Kubová
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