KVĚTEN 2010
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 5., ROČNÍK XIX.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora podle § 14c, písm. a, a § 15 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 28. 5. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 29. 5. 2010 od   8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 280 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116
Banskobystrická 123
do konce sudá
do konce lichá
Dlouhé hony
Dudíkova
Járy Cimrmana
Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá
Kuřimská 21-23
Palackého tř. 172
do konce sudá
Podhájí
Skutilova
Vránova 1-43 lichá
Vránova 2-46 sudá
v okrsku č. 281 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Banskobystrická
Banskobystrická
68-112 sudá
77-121 lichá
Filkukova sudá
Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá
Měřičkova 2-18 sudá
Nové nám.
Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 67-103 lichá
Vránova 45-113 lichá
Vránova 48-100 sudá
v okrsku č. 282 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Žitná 15-23 lichá
v okrsku č. 283 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boskovická 1-17 lichá
Žitná 1-13 lichá
Žitná 8-44 sudá
v okrsku č. 284 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá
Letovická 1-15 lichá
Letovická 2-22 sudá
Měřičkova 44-54 sudá
v okrsku č. 285 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Kunštátská 1-31 lichá
Kunštátská 2-4 sudá
Novoměstská 23-63 lichá
v okrsku č. 286 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám. 2-9

v okrsku č. 287 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická
Banskobystrická
1-75 lichá
2-66 sudá
Böhmova
Filkukova lichá
Horácké nám. 10-11
Horácké nám. 13
Kolaříkova
Kořenského
Měřičkova 28-42 sudá
Měřičkova 33-91 lichá
Vránova 104-166 sudá
Vránova 115-191 lichá
v okrsku č. 288 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Ječná 2-42 sudá
Ječná 21-39 lichá
Koláčkova
Medlánecká lichá
Olšanského
Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá
v okrsku č. 289 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Dillingerova
Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá
Nachová
Renčova 1-15 lichá
Vitáskova
Žlutá
v okrsku č. 290 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Kremličkova 2-10 sudá
Renčova 2-36 sudá
Renčova 17-23 lichá
Škrétova 2-12 sudá
v okrsku č. 291 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova
Díly
Gusty Bláhové
Jelení
Jezerůvky 19–25 lichá
K Západi
Leknínová
Prašná
Prumperk
Terezy Novákové
Žilkova
v okrsku č. 292 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová
Duhová
Fialová
Kubova
Lacinova
Ladova
Oranžová

v okrsku č. 293 je místnost pro hlasování ÚMČ
Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Malíkova
Marie Hübnerové
Ovčírna
Palackého nám.
Uprkova
Vážného
Veselka
v okrsku č. 294 je místnost pro hlasování VOŠ
a SOŠIKS, Hapalova 6 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Bratří Křičků
Generála Kadlece
Kárníkova
Úlehle
v okrsku č. 295 je místnost pro hlasování VOŠ
a SOŠIKS, Hapalova 6 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova
Dolnice
Gromešova
Hapalova
Jandáskova 1-27 lichá
Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická
Karásek 1
Královka sudá
Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá
Loučky
Luh
Maříkova 1-5 lichá
Maříkova 2-42 sudá
Sněžná 5-10
náměstí Vojt. Matyášové Železničářská
lichá
Vlasty Pittnerové lichá
v okrsku č. 296 je místnost pro hlasování MŠ,
Tumaňanova 59 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové
Brigádnická
Jandáskova 22a-52 sudá Jandáskova 45-67 lichá
Pod hájkem
Pod zahradami
Skoumalova
Skrejš
Tumaňanova 1-59 lichá Tumaňanova 2-74 sudá
U Vránova mlýna
Úhledná
KÚ Mokrá Hora
KÚ Řečkovice
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Informace ÚMČ
Zpráva z 59. schůze RMČ
59. schůze RMČ se konala 17. 3. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

vzala na vědomí rezignaci RNDr. Ivana Koláčného na členství
ve výboru pro přípravu letošních Vavřineckých hodů a jmenovala členy tohoto výboru pana Jiřího Prchala a paní Lenku
Lerchovou,
schválila poskytnutí prostoru k prezentaci politických subjektů
kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnovém vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu čtvrtiny strany pro
každý subjekt za poplatek 1.500 Kč,
projednala bytové záležitosti,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
nesouhlasila – s ohledem na bezpečnost silničního provozu s umístěním reklamních tabulí na zábradlích při komunikacích
v Řečkovicích (toto vyjádření slouží jako podklad pro společnost Brněnské komunikace, která příslušná zařízení spravuje),
podpořila žádost občanů, aby autobusy linky č. 42 zajížděly k řečkovickému hřbitovu v průběhu celého dne a také
o víkendech,
schválila mandátní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová
123a, Brno, na zastupování zadavatele ve výběrovém řízení na
celkovou údržbu komunikací v naší městské části,
schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť
s firmou Vladimír Matěja – GRANA, Pavlovská 6, Brno,
souhlasila se zvětšením plochy restaurační zahrádky v Renčově
ulici 32a a se zřízením dvou nových tržních míst k umístění
automatů na mléko – u prodejny BILLA v Banskobystrické ulici
a u nákupního střediska Vysočina (poblíž schodiště vedoucího
z Horáckého nám. do nákupního střediska),
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

V dubnu 2010 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Marie SEHNALOVÁ
Marie JANKOVÁ
Anna KOVÁŘ
Stanislav VORTNER
Vlasta MENŠÍKOVÁ
Vladimír ŠVANDA
Jiří NAKLÁDAL
Milada DRBOHLAVOVÁ
Jiří LEPKA
Luboš SVÍTIL
Jaroslava LUKEŠOVÁ
Ludmila KUČEROVÁ
Jiřina HIRSCHOVÁ
Vlasta MARVANOVÁ
Helena RYMEŠOVÁ

100 let
95 let
94 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Žádost obyvatel z ulic Kárníkova
a Bratří Křičků o zajíždění autobusové
linky č. 42 na zastávku Řečkovice – hřbitov
Od 1. ledna letošního roku došlo ke změnám v jízdních
řádech MHD v městě Brně. Tyto změny postihly také naši
městskou část. Autobusová linka č. 72, jezdící několik let na
trase od smyčky u řečkovického hřbitova do městské části BrnoČernovice a zpět, byla zrušena. Nově obstarává dopravu od
smyčky u řečkovického hřbitova autobusová linka č. 42, jezdící
na trase Královo Pole-nádraží – Ivanovice-Globus a zpět.
Z platného jízdního řádu však vyplývá, že se obyvatelé
uvedených sídlišť dostanou směrem od řečkovického hřbitova
do Králova Pole pouze v ranním čase od 5:29 do 7:55 hod.
a potom už jen od 14:15 do 14:55 hod., a to pouze jen v pracovních dnech. V jiném čase a o víkendech autobus č. 42 na tuto
zastávku vůbec nezajíždí. V opačném směru Ivanovice – Globus
tento autobus zajíždí k řečkovickému hřbitovu jen v čase od
14:32 do 18:52 hod., přičemž v jiném čase a o víkendech v tomto
směru opět nic nejezdí.
Počátkem února letošního roku obdržel Úřad městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora žádost obyvatel z lokality ulic
Kárníkova a Bratří Křičků, týkající se častějšího zajíždění tohoto
autobusového spoje v obou směrech (jak do Králova Pole, tak do
Globusu), a to v průběhu celého dne, včetně víkendů. Žadatelé
argumentují tím, že v dané lokalitě žijí převážně starší lidé, pro
něž je tento autobus mnohdy jediným dopravním prostředkem,
kterým se mohou dopravit do zaměstnání, do obchodů, k lékaři
či na poštu. Tento spoj mohou současně využívat také návštěvníci řečkovického hřbitova.
Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se na své schůzi
dne 17. března 2010 tímto podnětem zabývala a jednomyslně přijala usnesení, kterým požádala Dopravní podnik
města Brna o úpravu jízdního řádu autobusové linky č. 42
tak, aby její spoje zajížděly na zastávku Řečkovice – hřbitov
v průběhu celého pracovního dne i o víkendech a o svátcích,
nikoliv aby jako dosud byly tyto autobusové spoje soustředěny
pouze do vybraných časových úseků v pracovních dnech.
Jan Jandl, šéfredaktor

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno
611 41 Brno, Zahradníkova 2/8
V minulém roce byly zveřejněny v tisku a hromadných
sdělovacích prostředcích nepřesné informace o rekonstrukci
polikliniky na Zahradníkově ulici v Brně. Někteří občané se na
jejich základě mylně domnívají, že tato poliklinika již přestává
poskytovat zdravotnické služby a zbytečně vyhledávají jiná
zdravotnická zařízení.
Poliklinika na ulici Zahradníkova 2/8 v Brně nabízí a poskytuje
i v době přípravy na rekonstrukci zdravotnické služby v širokém
spektru lékařských oborů. Občané, kteří budou chtít využít
zdravotnické služby na této poliklinice, se mohou objednat přes
telefonní ústřednu: 541 552 111. Dostupnost polikliniky je také
linkami MHD č. 3, 11, 12, 13. U polikliniky je rovněž možnost
využití parkoviště.
MUDr. Kateřina Vomelová, ředitelka



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Na kus řeči s JOSEFEM BOŘECKÝM
V květnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představí
člen zastupitelstva naší městské části Josef Bořecký, který je
současně předsedou Místní organizace Orel Řečkovice. Rozhovor
s kolegou připravil Mgr. Jan Jandl.
Pane kolego, dobrý den. Můžete se našim čtenářům krátce
představit?
Čtenáři mě znají spíše jako autora článků o činnosti řečkovické jednoty Orla. Profesí jsem ale strojař a moje záliba v jemné
mechanice a přesné strojní výrobě mě během let přivedla ke
spolupráci s mnoha schopnými lidmi z různých oborů. Tyto
zkušenosti využívám při výrobě mechanických dílů přístrojů
sloužících pro měření magnetických vlastností hornin. Zastávám
funkci jednatele společnosti. Tato činnost mě naučila pracovat
s týmem lidí, pro které bývá často výzva vyrobit to, co jinde
nejsou schopni zvládnout.
V zastupitelstvu naší městské části působíte již druhé volební
období. Ve kterých výborech zastupitelstva a komisích rady
pracujete a jak vnímáte atmosféru v našem zastupitelstvu z pohledu opozičního zastupitele?
Do zastupitelstva naší MČ jsem byl zvolen za KDU – ČSL.
Pracuji v kontrolním výboru ZMČ a v komisi školství, mládeže
a sportu. Ne vždy se můžeme shodnout, to by nebylo normální.
Myslím si ale, že v zastupitelstvu MČ by měla být jiná atmosféra,
než známe například z parlamentu. Vadí mi, že některé věci se
zdůvodňují, proč to nejde, místo aby se jednalo o tom, jak tu věc
řešit. Mohl bych uvést řadu příkladů. Větší shoda panuje v komisi
a výboru, ve kterém působím.
Je měsíc květen, kdy si kromě výročí konce 2. světové války
připomínáme o druhé květné neděli „svátek matek“, po několik
desetiletí z ideologických důvodů zatlačovaný do pozadí. Jak
pro Vás jako věřícího člověka vůči tomuto svátku obstojí např. Sv.
Valentýn či Mezinárodní den žen?
Myslím si, že hodnocení těchto svátků nemá s vírou nic
společného. Posuzovat by měli historikové, např. který svátek je
u nás tradiční a který více obstojí. Já osobně už dlouhá léta přeji
ženám ke Dni matek. Myslím si ale, že bychom si měli na ženy
a matky vzpomenout častěji než v jeden určený den.

S Vaším jménem je spojeno také
obnovení činnosti Místní organizace Orel
Řečkovice a jeho zázemí v řečkovické
Orlovně. Jaký je Váš vztah ke sportovní
činnosti obecně?
Řečkovická orelská jednota si v letošním roce připomene 85 let od svého
založení. Orel byl v minulosti zrušen dvakrát, a to v roce 1942
a znovu po roce 1948. K obnovení činnosti Orla v Řečkovicích
došlo 1. ledna 1993 a starostou byl zvolen Josef Bořecký st.
V roce 1997 byl starostou zvolen Jiří Prchal. Já jsem byl zvolen
do funkce starosty jednoty až v roce 2003. V té době se nám
podařilo utvořit v naší jednotě skupinu lidí, kteří pokračovali
v započaté činnosti. Začali jsme pracovat s mládeží. Fotbal na
starém hřišti a v pronajaté tělocvičně na Novoměstské ulici se
začali scházet mladí florbalisté. Naše jednota má k dnešnímu
dni 249 členů. Důležité je pro mě, že naše sportoviště využívá
stále více sportovců. Na něm provozujeme fotbal, tenis, florbal,
kondiční cvičení žen, aerobic, badminton, volejbal a stolní tenis.
V minulém roce jsme zahájili cvičení rodičů s dětmi. V současné
době cvičí dvě skupiny, a to cvičení tatínků s dětmi a cvičení
maminek s dětmi. Přeji všem, aby při sportu zažili tolik hezkých
zážitků, jako se podařilo naší rodině. Vzhledem k tomu, že mám
tři dnes už dospělé syny, jsem se mohl jako tatínek docela dobře
realizovat. Hodilo se, že jsem dříve hrál fotbal a rekreačně hokej.
Po letech jsem oprášil běžky, v létě jsme jezdili společně na kole.
Dnes se také rád projedu na motorce, kterou jsme si se synem
pořídili.
Na podzim letošního roku končí současné volební období
obecních zastupitelstev. Co byste popřál naší městské části do
dalších let?
Přeji nám všem, aby ti, kdo v současné době sestavují kandidátní seznamy pro podzimní volby do zastupitelstva, do nich
dosazovali lidi, kteří pro obec a pro druhé už něco dělají a záleží
jim na tom, kde bydlí a jak to tam vypadá. Za výbor MO KDU
– ČSL v Řečkovicích můžeme takovýto tým lidí voličům slíbit.
Děkuji Vám za rozhovor.

Tradiční jarní úklid skautů
Také v letošním roce navazujeme na dlouholetou tradici
jarní očisty přírody v naší městské části. Po sérii úklidů v oblasti
Zamilovaného hájku se obracíme i k dalším znečištěným lokalitám. Tentokrát byla po dohodě se skauty vybrána část svahu

u někdejší cihelny. Ačkoli zde v minulých letech proběhly
nejméně dvě podobné akce, ve svazích i nadále zůstává velké
množství odpadu.
Účastníci se sešli v sobotu 20. března 2010 poblíž ulice
Sibiřské a rozdělili si části svahu do jednotlivých bloků. Zejména
menší děti se statečně potýkaly se strmým terénem a klestily
si cestu neprůchodným houštím. Vynášení těžkého železného
odpadu do prudkého kopce představovalo náročný sportovní
výkon i pro starší a zdatnější jedince. Vrtkavé počasí toho dne
nám právě v dopoledních hodinách překvapivě přálo, a tak se
poblíž cesty brzy navršily hromady dřeva, železa, rozbitého skla i
nejrůznějších kuriózních předmětů. Poděkování patří i tentokrát
Janu Libusovi, všem dětem ze skautského sdružení Junák a také
stavební firmě Radovan Kuba za zajištění rukavic, odpadních
pytlů i odvoz odpadu do místního sběrného střediska.
Iveta Kubová
předsedkyně komise životního prostředí,
bezpečnosti a veřejného pořádku
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK KLUBŮ DŮCHODCŮ
NA KVĚTEN A ČERVEN 2010
Na adrese Kořenského 23a, Brno-Řečkovice
7. května v 17 00 hod.
14. května v 17 00 hod.
21. května v 17 00 hod.
28. května v 17 00 hod.
4. června v 17 00 hod.
11. června v 17 00 hod.

Mgr. Jaromír Procházka
Hanzovní města
doc. RNDr. Alena Žákovská
Původní lidé Malajsie
Ing. Lumír Sochorec
Omán, Jemen
Mgr. Petr Gregor
Banát
RNDr. Lenka Fišerová, PhD.
Skandinávie
Ing. Zuzana Druckmüllerová
Na kole Zakarpatím

Na adrese Hapalova 20, Brno-Řečkovice
10. května v 17 00 hod.
24. května v 17 00 hod.
7. června v 17 00 hod.

Mgr. Marie Klementová
Jemen
doc. RNDr. Alena Žákovská
Malajsie
Mgr. Petra Sommerová
Život na Novém Zélandu

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

OZNÁMENÍ
V sobotu 12. června 2010 se bude konat ve
Sboru Páně Církve československé husitské v Brně
- Králově Poli v 17:30 hod. na ulici Svatopluka
Čecha bohoslužba, na které si připomeneme úmrtí
prvního patriarchy Dr. Karla Farského, vzpomeneme
90. výročí založení Církve československé a 85. výročí
postavení sboru v Králově Poli.
Vzácnými hosty na této bohoslužbě budou bratr
patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th.D. a biskup Brněnské
diecéze, ThDr. Petr Šandera. Na bohoslužbě vystoupí
pěvecký sbor Chrámový sbor apoštola Pavla v Brezne
ze Slovenska, pod vedením dirigenta MUDr. Jána
Zachara.
Srdečně všechny zveme.

Mgr. L. Kováč, farář CČSH

OZNÁMENÍ
Gynekologická ambulance na poliklinice
Vránova 172, Brno-Řečkovice, je v plném provozu.
Ordinuje MUDr. Jana Dufková.
Ordinační doba: po, st, čt, pá:	  7:30 – 15:00 hod.
út: 12:00 – 18:00 hod.
Těšíme se na všechny stávající i nové pacientky.
Objednávat lze telefonicky na číslech:
544 527 539, 725 337 670.
MUDr. Jana Dufková

OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek dne 13. května 2010 v 10:00 hod.
v našem Stacionáři Naděje na ulici Hapalova
20 v Řečkovicích vystoupí Jiří Helán a pan
Komosný z Moravěnky u příležitosti Dne
matek.
Zaměstnanci Naděje

Domov Tereza
oznamuje

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza
pod záštitou náměstka primátora města Brna
Ing. Olivera Pospíšila a podpory místostarosty MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota
srdečně zve na integrační akci

Výsadbu stromu života Domova Tereza.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2010
v 10:00 hodin v parku mezi bytovými domy
Novoměstská 41 – 45 (zastávka MHD Letovická,
autobusy č. 42, 70)
Smyslem této akce je integrace tzv. vyloučených
skupin obyvatelstva do majoritní společnosti.
Vytvoření nové tradice setkávání lidí, kteří chtějí žít
společně.
V doprovodném programu vystoupí žáci brněnských základních a středních škol, spolupracující
v rámci integrace s Domovem Tereza.
Uživatelé a pracovníci Domova Tereza

ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Mokrá Hora s podporou
Městské část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá jednodenní zájezd pro seniory:

Ve středu 9. června 2010,
odjezd v 8 hodin,

návrat ve večerních hodinách.
Trasa: Slavkov u Brna (zámek), Buchlov
(hrad), Velehrad (prohlídka kostela a okolí)
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje,
Hapalova 20, v pondělí 24. května 2010
od 16 30 do 17 00 u pana Rudolfa Čecha.
Odbor sociálních věcí,
zdravotnictví a kultury ÚMČ
Zaměstnanci Naděje
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Řečkovice mají novou
moderní pobočku České spořitelny
V Kolaříkově ulici v Řečkovicích je
od 6. dubna 2010 otevřena nová
pobočka České spořitelny. Pobočka
nabízí moderní a příjemné prostředí,
které odpovídá světovému standardu poskytování bankovních
služeb. O podrobnostech jsme si
povídali s manažerkou pobočky
Petrou Jarošovou.
Jaké důvody vás vedly k otevření nové pobočky
v Kolaříkově ulici v Řečkovicích?
Chtěli jsme zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a nabídnout
klientům z Řečkovic i okolí lepší dostupnost. Nová pobočka
je moderní, bezpečná a nabídne klientům pohodlí i diskrétnost při vyřizování jejich finančních záležitostí. U pobočky je
k dispozici 24 hodin denně i bankomat.

zde odborní poradci, kteří klientům ochotně poradí a pomohou vybrat produkt pro jejich konkrétní situaci a potřeby.
Stačí zkrátka jen přijít, na všechny klienty se těšíme
a věříme, že od nás budou odcházet vždy spokojeni.
Česká spořitelna, Kolaříkova 3, Brno-Řečkovice, telefonní
číslo: 956 750 690.
Otevírací doba:
pondělí 9.00–12.30
úterý
9.00–12.30
středa
9.00–12.30
čtvrtek 9.00–12.30
pátek
9.00–12.30

13.30–17.00
13.30–17.00
13.30–16.00
13.30–16.00

Co nám povíte k nabízeným službám a produktům v nové
pobočce?
V nové pobočce v Řečkovicích nabízíme všechny produkty
a služby Finanční skupiny České spořitelny. K dispozici jsou

ROZHLAS MÁME RADĚJI NEŽ TELEVIZI
Tahle slova zazněla vícekrát od účastníků besedy,
která se konala 25. března 2010 v knihovně
na Kolaříkově ulici a byla věnovaná Českému
rozhlasu Brno. Pro knihovnu to byla premiéra,
dosud jsme tu měli jen dopolední akce pro děti,
poprvé jsme se pokusili (v rámci akce Březen
– Měsíc čtenářů) udělat něco i pro dospělé ve
večerních hodinách. I když původně oznamovaný
host – šéfredaktor Mgr. Jaromír Ostrý - nakonec
z pracovních důvodů nemohl přijít, jeho kolegyně
Dr. Irena Halová ho úspěšně zastoupila. Svým
příjemným vystupováním dokázala navodit pohodovou atmosféru. Posluchači se dověděli zajímavosti z počátků brněnského vysílání, prohlédli si
dobové fotografie. Potom už se rozproudila debata
o programu brněnského rozhlasu, jeho koncepci,
výběru pořadů, jejich výrobě. Došlo i na povídání
o knihách, soutěžích Řekni mi, co čteš a Kniha
mého srdce, o autorských právech na četby na
pokračování a dalších věcech. Dr. Halová trpělivě
a zasvěceně odpovídala na všechny otázky. Na závěr přislíbila možnost další besedy, snad již s účastí Mgr. Ostrého. Všichni
jsme se shodli na tom, že to byl příjemně strávený večer, nabitý spoustou zajímavých informací. Knihovna v této zkoušce
také obstála, a tak podle možností do budoucna zase zařadíme do programu nějakou večerní akci.
Jana Paculová, knihovnice
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Prevence očkování
Je čas plánování dovolených. Cíle i náplň mohu být velmi rozdílné – někdo rád jezdí na kole, či zdolává pěšky kopce, někdo dá
přednost ostrému slunci a slané vodě. Všichni si ale chceme odpočinout, načerpat sílu a posílit zdraví.
Cestování, pobyt v přírodě, chvíle v exotických končinách však s sebou mohou přinášet i zdravotní rizika. Ráda bych se dnes zmínila
o jedné oblasti – a to o možnosti nákazy infekčními chorobami.
Že se Vás to netýká? Opak je pravdou. Možnost nákazy různými infekčními chorobami tady stále je. Proti některým jsme účinně
očkováni již od útlého dětství, proti některým onemocněním se s postupujícím věkem naše odolnost snižuje a některá onemocnění
jsou zcela nová, a je potřeba se proti nim chránit – a to účinně – OČKOVÁNÍM.
Víte, že až 30% osob, které se nakazí žloutenkou typu A („nemocí špinavých rukou“), vůbec netuší, kde se nakazilo? Jídlem?
Nápoji? Nebo na veřejné toaletě?
Víte, že žloutenka typu B je až 100x nakažlivější než obávaný AIDS? Každá ranka na Vaší ruce, na obličeji může být vhodnou
vstupní branou pro velmi odolný vir žloutenky B. Následky nákazy jsou velmi závažné – dlouhá a náročná léčba, přísná dieta a často
také trvalé poškození jater.
A do třetice – víte, že počet klíšťat přenášejících klíšťovou encefalitidu neustále roste? Léčba i této nemoci, zejména pro osoby
starší 40 let, může být velmi zdlouhavá a náročná. Po prodělané „klíšťovce“ mohou zůstat následky v podobě bolestí hlavy, nesoustředění, ochrnutí různých částí těla.
Ale zpět k plánům na dovolenou. Zkuste si tentokrát zabalit také něco pro své zdraví – třeba právě očkování. Ten pocit jistoty
určitě za to stojí.
Děkuji Vám za Vaši péči o vlastní zdraví – příště letem světem o „exotických“ infekcích.
MUDr. Radoslava Umlášková
Centrum prevence infekčních chorob MEDICOPREVENT
www.medicoprevent.cz

Thriller nebo horror?

Můžete si vybrat – vítejte na řečkovickém železničním nádraží.
Hned na začátku uznávám, že přeháním, ne tím výběrem
mezi thrillerem či horrorem, to sedí, ale tím označením nádraží.
Vždycky to byla jen pouhá železniční zastávka, ale byly doby,
kdy fungovala, a my jsme se za ni nemuseli stydět. Ty doby jsou
dávno pryč.
Poslední březnová MF Dnes přinesla obsáhlou reportáž
o stavu brněnských nádraží. Pečlivě jsem pročetl, zda její autor Jan
Brož zhodnotil i úroveň Řečkovic. Nikoli, zřejmě mu došla slova,
nebo byl zbabělec a bál se vstoupit. Já jsem se nebál. Prošel jsem
si tuto chloubu naší městské části na Hod Boží velikonoční v poledne. Nádražní hala ze všech stran pečlivě uzamčená a oplechovaná, okna přístavku, kudy se prochází na peróny, jsou vytlučená,
ostatní neuvěřitelně špinavá, každý kousek stěny pomalovaný.
K budově přiléhající nástupiště rozkopané, budova sama ze

všech stran jedním
slovem
příšerná.
Jen v prvním patře,
zřejmě ve služebním
bytě, bylo pootevřené
okno, čisté záclony
a za oknem květiny.
Obdivuji toho, kdo
zde dokáže bydlet.
České
dráhy
jsou státem ve státě,
s vlastní legislativou,
resp. bez ní. O tom jsme se ostatně přesvědčili, když jsme se
snažili před lety vymístit z pozemku ČD, přiléhajícímu severně
ke královopolskému nádraží, skládku stavebního odpadu
s drtící linkou pro jeho recyklaci. Její činnost se negativně dotýká
i našich obyvatel. Tato aktivita je v rozporu s územním plánem
Brna, protože celá tato lokalita zahrnující katastry Králova Pole,
Řečkovic a Jehnic je označena jako rekreační oblast. Každý jiný
by byl nucen tuto činnost ukončit, jen ČD nikoli. Na ni se naše
zákony nevztahují, pro ně platí výjimky!
A tak se ptám – jak dlouho ještě bude existovat tento
bezprávní stav, jak dlouho si budou pánové v managementu
ČD rozdávat statisícové platy a milionové odměny a současně
nechávat chátrat zařízení, které má sloužit veřejnosti a zneužívat
pro zisky ČD chyby v legislativě? Zákony by měly platit pro
všechny stejně. Za pár týdnů budou parlamentní volby a kdo
jiný než poslanci mohou zákony změnit? Jenže to by museli jít
do voleb s myšlenkou naplnění pozitivních změn a ne jen na
plné koryto.
Ivan Koláčný
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65. výročí konce druhé světové války
Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se
zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony
obětí dosud největším válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Příčiny války představovala zejména nedůslednost válečných
vítězů z první světové války a nedokonalost meziválečného
versailleského mírového systému, který prohloubil pocit ponížení v poražených státech, zejména v Německu. Výrazným katalyzátorem byla také velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30.
let, jež ekonomicky oslabila mnoho států, čímž umožnila vzestup
diktátorských a fašistických režimů v celé Evropě.

ztráty. Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický,
průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů,
takže lze hovořit o vedení totální války.
V letech 1941 – 1942 se vytvořila spojenecká protifašistická
koalice v čele se Spojenými státy americkými, Velkou Británií
a Sovětským svazem. Ze strany západních velmocí panovala
zpočátku značná nedůvěra a averze vůči spojenectví s komunistickým Sovětským svazem, ale nakonec byly nuceny stát se válečnými spojenci – ne proto, že by po tom nějak zvlášť toužily, ale
prostě proto, že tyto velmoci nyní v Evropě i v Asii čelily stejným
nepřátelům. Velká Británie se stala centrem
svobodného světa, kdy na její půdě nalezly v průběhu války azyl politické reprezentace okupovaných evropských zemí (včetně Československa).
Jejich zahraniční vojenské síly bojovaly po boku
Spojenců na všech frontách druhé světové války.
Tyto spojenecké a vítězné státy se v závěru války
staly také zakládajícími členy nově ustavené
Organizace spojených národů, jejímž hlavním
cílem byla budoucí prevence vzniku jakéhokoliv
dalšího podobného konfliktu.
Již v letech 1943 – 1944 se postupně utvářely
kontury budoucí podoby poválečného světa.
V obecném povědomí se symbolem rozdělení
Evropy na svobodný demokratický Západ a komunistický Východ stala konference Velké trojky
v Jaltě na Krymu v únoru 1945. Nově otevřené
archivy po roce 1989 však jednoznačně ukazují,
že rozhodující v tomto směru byla již první
spojenecká konference amerického prezidenta F. D. Roosevelta, britského premiéra W.
S. Churchilla a sovětského vůdce J. V. Stalina,
která se uskutečnila na konci listopadu 1943
Rozhodující jednání nejvyšších představitelů budoucích válečných vítězů v Teheránu
v listopadu 1943, které rozhodlo o poválečné budoucnosti Evropy.
v íránském hlavním městě Teheránu. Už toto
setkání odpovědělo na řadu klíčových otázek
Předehrou této války v Evropě byla německá okupace
směřujících k poválečnému uspořádání světa, které určily jeho
Rakouska v březnu 1938 a okupace československého pohrapodobu na následujících téměř 50 let. Všechna následující
ničí – Sudet - v říjnu 1938 a následně zbytku okleštěného
spojenecká jednání v závěru války tyto klíčové dohody učiněné
Československa v březnu 1939. Obecně přijímaným datem
v Teheránu již pouze potvrdila či upřesnila. Poválečné hranice
evropských států, včetně hranic poraženého Německa a jezačátku války je 1. září 1939, kdy nacistické Německo přepadlo
Polsko, načež Francie a Velká Británie na základě spojenecké
jich politického a ekonomického uspořádání, tak fakticky určil
smlouvy vyhlásily Německu válku. V Asii je za počátek války povapostup vítězných spojeneckých armád, podílejících se na jejich
žována už japonská invaze do Číny v červenci 1937. Sovětský
osvobození od nacistické okupace. Vývojem válečných událostí
svaz nejprve uzavřel s nacistickým Německem pakt o neútočení,
se dominantními vojenskými supervelmocemi po roce 1945
jednoznačně stávají vítězné Spojené státy americké a Sovětský
čímž uvolnil prostor pro nacistickou vojenskou expanzi ve střední
svaz, které vytlačují tradiční velmoci. Německo, Itálie a Japonsko
a jihovýchodní Evropě, avšak 22. června 1941 byl sám napaden
jsou poraženy a vítězná Francie s Velkou Británií zůstávají válkou
německým Wehrmachtem. Spojené státy americké, které již
zcela vyčerpané, a navíc v důsledku rozpadu jejich koloniálních
dříve poskytovaly Spojencům pomoc, byly přímo vtaženy do
impérií v Africe a jihovýchodní Asii se stávají pouze druhořadými
války 7. prosince 1941. Toho dne Japonsko zákeřně udeřilo na
jejich námořní základnu v Pearl Harboru na Havajských ostromocnostmi.
vech a následně vyhlásily Spojeným státům válku také japonští
Na těchto geopolitických změnách však nic nemění fakt,
spojenci - Německo a Itálie.
že konec druhé světové války v Evropě (dodnes slavený jako
Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře
Den vítězství) a současně i den osvobození Československa
zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a barbarské zacházení
od nacistické okupace přišel právě před 65 lety - 8. května
s válečnými zajatci. Nejhrůznějším příkladem genocidy se stal
1945. V tento den se současně v Berlíně uskutečnil akt
holocaust, jemuž v důsledku zrůdné nacistické rasové ideologie
bezpodmínečné kapitulace Německa. Druhá světová válka
padlo za oběť 6 milionů evropských Židů. Oproti všem dosapak definitivně končí po americkém svržení atomových bomb
na japonská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945 a následné
vadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně zasaženo
rovněž civilní obyvatelstvo v zázemí, jež zejména nepřátelským
bezpodmínečné kapitulaci Japonska 2. září 1945.
bombardováním na obou stranách fronty utrpělo obrovské
Jan Jandl
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je Vzdělaná společnost bohatá?

Víc, než si myslíte

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně,
lídr Jihomoravského kraje

Pojďte si s námi nejen o tom popovídat v Řečkovicích u zdravotního střediska:
Ve čtvrtek 6. května 2010 od 15:00 do 18:00, v pátek 14. května 2010 od 14:00 do 17:00,
ve čtvrtek 20. května 2010 od 15:00 do 18:00 a ve středu 26. května 2010 od 15:00 do 18:00.

Předvolební prezentace

Předvolební prezentace

PŘIJĎTE VOLIT!
ZNÁM CESTU Z KRIZE
Miloš Zeman

www.spoz.cz
Předvolební prezentace

Předvolební prezentace
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Strana svobodných občanů s předsedou
Petrem Machem zakládá pobočku
v městské části Řečkovice a Mokrá Hora.
Vyzýváme všechny členy, registrované
příznivce, voliče i sympatizanty,
aby se přihlásili na e-mail:

pobocka.svobodni@seznam.cz

Podrobné údaje o politické filosofii
Svobodných, o programu či personálním
obsazení v jednotlivých krajích najdete
na našich webových stránkách:

www.svobodni.cz

Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

V krizi poznáš
přítele
V prvé řadě je třeba, aby v politice byli slušní lidé
a neslušní z ní odešli. O to se musí postarat
každá strana. KDU-ČSL už to udělala.

Stanislav Juránek
Předvolební prezentace

Volby do PS 2010 • www.kdu.cz

Chcete se pravidelně
a zdravě stravovat?
Obraťte se na nás!

Školní jídelna při Základní škole Brno,
Novoměstská 21 Vám připraví
pestré a nutričně vyvážené obědy
Kdo jsme?
Moderní školní jídelna a vývařovna splňující
veškeré normy ČR a hygienické limity EU.

Co nabízíme?
• Zdravé a chutné stravování dětem, žákům
a zaměstnancům všech typů škol
• Kvalitní stravování zaměstnancům firem,
důchodcům a ostatním zájemcům
• Denně výběr ze dvou druhů jídel
• Individuální diety včetně bezlepkové
• Výběr jídla pro firmy a zaměstnavatele
podle dohody.

Kde je více?

www.zsnovomestska.cz/školní jídelna

Jak nás kontaktovat?

U vedoucí ŠJ:		paní Vlasta Drápalová
		 tel.: 541 225 349
		 novoměstska.s.j.@seznam.cz
nebo kancelář@zsnovomestska.cz
Vlasta Drápalová
Předvolební prezentace
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PLACENÁ INZERCE
INTELIGENT. MUŽ 66/179 nekuř., sportovec hledá charakter.
ženu pro šťastný trvalý vztah založený na vzájemné důvěře,
sympatiích, úctě a porozumění. Tel: 739 827 863
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“.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
HODINOVÝ  MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
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.

DNY OTEVŘENÝCH VRAT
v Atelieru Vránův mlýn
V sobotu 9. května 2010
od 15:00 do 17:00 hod.
V sobotu 22. května 2010
od 15:00 do 17:00 hod.
Opět bychom Vás rádi pozvali na jarní dny
Otevřených vrat na Vránově mlýně na Mokré Hoře.
Letos představíme grafické listy básníka Petra
Čermáčka. Kromě toho zde bude možnost zakoupení
porcelánu manželů Hlušičkových.
Těšíme se na setkání s Vámi.

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka . Tel.: 776 670 520
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
PRONAJMU či koupím byt nebo dům v této lokalitě. Ne RK!
Tel.: 777 584 998
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 606 508 946
PORADNA detoxikační medicíny v Brně-Řečkovicích přijme
maséra/ku s vlastní ŽL. Tel.: 737 685 856

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

PORADNA detoxikační medicíny-metoda Dr. J. Jonáše nabízí pomoc
při léčbě Vašich chronických a obtěžujících zdravotních problémů.
Mgr. D. Rovenská, Horácké nám. 3, Brno
www.detoxikacni-medicina.cz, tel.: 737 685 856

5. 5. 2010 18:00 hod. sál Konventu u Milosrdných bratří,
Vídeňská 7
Slavnostní žákovský koncert (jako hosté vystoupí žáci
ZUŠ E. Suchoňa z Bratislavy)

NABÍZÍM terapii masáží, homeopatií, fytoterapií a reiki.
Tel. č. 739289028, www.masaze-medlanky.cz

8. 5. 2010 17.00 hod. Mahenovo divadlo
Slavnostní taneční koncert

KOMPLETNÍ  REKONSTRUKCE bytových jader-voda, topení, plyn,
elektro, zednické a obkladačské práce. Tel. 737 084 998, 733 677 141,
e-mail: stavba.jonas@gmail.com, www.stavba.jonas.cz

10. 5. 2010 18:00 hod. koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert dechový

50-800 tis. všem podnikavým a ostatním, kteří potřebují peníze bez
problémů. Tel.: 724 146 652

12. 5. 2010 15:00 – 18:00 hod.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ

PRONAJMU dlouhodobě garážové stání na Úprkové 800,- Kč/měs.
Tel.: 605 34 90 57

12. 5. 2010 18:00 koncertní sál ZUŠ
I. absolventský koncert

BYT či RD do 4 mil. koupí doktorka s hotov. 733 296 125
VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ byt. družstev a společenství vlastníků
a daňovou evidenci. Tel. 777 670 128
HLEDÁME člověka s výbornou znalostí němčiny k občasným
překladům a tlumočení v sídle firmy v Řečkovicích,
www.technopark.cz, tel. 541 423 011
VYMĚNÍM OB 1+1 za 2+1 v Řečkovicích. Tel. 775 317 000
PILATES (zač. i pokroč.), POWER joga - pravidelné lekce ve FITKU JANA.
Kde? Sport.centrum Tak Hellas, Horácké nám. 15. www.fitkojana.cz,
tel. 776 151 914
FITKO JANA - aktivní dovolená se cvičením na ostrově ELBA.
20.-29.8.2010. Aerobic, aqua aerobic, pilates, power joga aj.
www.fitkojana.cz, tel: 776 151 914
KOUPÍM GARÁŽ na ulici Medlánecká, Renčova.
Platím hned v hotovosti. Tel.: 605 552 092

17. 5. 2010 14:00 divadlo Barka
Koncert nejen pro seniory
17. 5. 2010 19:00 koncertní sál ZUŠ
Klavírní recitál Radoslava Kvapila
19. 5. 2010 17:00 koncertní sál ZUŠ
Společný koncert ZUŠ Světlá n. Sázavou
a ZUŠ V. Kaprálové
24. 5. 2010 15:00 – 18:00 hod.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO HUDEBNÍHO OBORU
26. 5. 2010 18:00 koncertní sál ZUŠ
II. absolventský koncert
Mgr. H. Jankovská
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SPORT
KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?
Sportovní program na KVĚTEN:

Slavnostní otevření Sportareálu Družstevní

Baseball - Extraliga ČR
9. 5. Hroši Brno: Arrows Ostrava 13:00
(hřiště v Zamilovaném hájku)

Národní házená - 1. liga ČR
8. 5. 1. NH Brno: TJ Avia Čakovice 16:00
9. 5. 1. NH Brno: TJ Litohlavy 10:30
16. 5. 1. NH Brno: Sokol Krčín 14:00
(hřiště u ZŠ Novoměstská)

Volejbal - Krajská soutěž žen
15. 5. Orel Řečkovice - TJ Loko Břeclav 10:00 a 13:00 hod.
23. 5. Orel Řečkovice - Sokol Šlapanice 10:00 a 13:00 hod.
(Orelské sportoviště za gymnáziem T. Novákové)

Futsal - I. A třída
1.5. Řečkovice: Atlantis 9:00 hod.
Řečkovice: Rewin 9:50 hod.
8.5. Řečkovice: Madrid 9:00 hod.
Řečkovice: Werder 9:50 hod.
22.5. Řečkovice: Technika 9:00 hod.
Řečkovice: Bianco 9:50 hod.
(hřiště na Srbské za gymnaziem na Slovanském náměstí)

Fotbal - II. třída městský přebor
8. 5. SK Řečkovice: Svratka B 16:30
22. 5. SK Řečkovice: Mor. Slavia B 16:30
27. 5. SK Řečkovice: Žebětín 17:30
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Termínovou listinu na měsíc ČERVEN můžete zasílat
nejpozději do 10. 5., na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn
člen komise sportovní RMČ

Sportareál Družstevní

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Na Den dětí, v úterý 1. června 2010, bude slavnostně
otevřen pro veřejnost Sportareál Družstevní.
Sportovní areál je situován, jak název napovídá, na ulici
Družstevní v Brně-Řečkovicích, necelých 100 metrů od
konečné tramvaje číslo 1.
Ve Sportareálu Družstevní si na své přijdou zejména
milovníci plavání. Čeká na ně šestidráhový bazén o délce
25 metrů. Přímo u bazénu je umístěn i regenerační bazének
s teplou vodou. Součástí areálu je i posilovna, vybavená
špičkovým zařízením americké značky Star Trac a kardio
zóna s osmi běžeckými pásy a osmi cyklistickými trenažéry.
Spokojeni budou i vyznavači spinningu, jógy či dalších
pohybových aktivit.
V rámci Sportareálu Družstevní bude své plavecké kurzy
provozovat Plavecká škola Rybka. Kurzy budou zahrnovat
jak povinné plavání pro základní školy a kurzy pro mateřské
školy, tak také plavecké kurzy pro děti od 3 let. Zápis do
plaveckých kurzů pro veřejnost proběhne ve vstupní hale
sportareálu již ve dnech 21. až 23. června 2010 vždy od
15:00 do 19:00 hod.
Zejména dámy (ale věříme, že i pánové) přivítají velmi
populární lekce aquaaerobiku.
Po sportovním výkonu bude možné se občerstvit v příjemné kavárně přístupné přímo ze vstupní haly.
Sportovní areál bude otevřen ve všední dny od 6:00 do
22:00 hod., o víkendech pak od 8:00 do 21:00 hod.

V rámci slavnostního otevření Sportareálu
Družstevní bude dne 1. června 2010 připraven
následující program:
15:00 - 15:15 hod.
15:15 – 17:00 hod.
15:15 - 18:00 hod.
15:15 – 18:00 hod.
17:00 – 21:00 hod.

slavnostní otevření sportareálu
prohlídka areálu pro veřejnost
soutěže o ceny pro všechny děti
skákací hrad pro děti do 12 let
normální provoz – koupání
a plavání pro veřejnost
posilovna pro veřejnost

Během celého odpoledne bude k dispozici zdarma pro
všechny návštěvníky drobné občerstvení.
Každý, kdo si přijde zaplavat nebo se vykoupat ve dnech
1. – 4. června, dostane ke vstupnému zdarma silikonovou
plaveckou čepici v ceně 150 Kč!
Přijďte si zasportovat do Sportareálu Družstevní.
Jsme tu pro Vás!
JUDr. Michal Kočař
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KULTURA
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE Vás
srdečně zve na představení pro děti, které se uskuteční
ve středu 19. května v 16:00 hodin na řečkovické
radnici, Palackého nám. 11, Brno.
V první části se představí divadlo Bedruňka v maňáskové pohádce „Kašpárek a sedlák“.
Ve druhé části vystoupí kouzelník pan František
Šeich.
Na závěr pořadu nazvaného „Zahrajeme si na pohádku“
se uskuteční soutěž pro nejmenší diváky.
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.
Jiří Mottl

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
zve všechny správné holky a kluky na

DĚTSKÝ DEN
ZA RADNICÍ
KDY:
pátek 28. května 2010
od 15:00 do 21:00 hodin.
KDE:
areál bývalého pivovaru na
Palackého náměstí v Řečkovicích
Děti se mohou těšit na zábavné soutěže, skákací
hrad, poníky a další atrakce. Za účast v soutěžích
čekají na děti odměny.
Na závěr se uskuteční opékání špekáčků.
Spolupořadatelem akce je TJ SOKOL Řečkovice.
Marek Viskot

Řečkovické
hudební léto
V rámci III. folk-coutry festivalu pod názvem
„Řečkovické hudební léto“ vystoupí

skupiny PIKNIK a POUTNÍCI.
Moderuje nestor country festivalů
Waldemar Plch.
Během koncertů vystoupí následník
„Kocourkových tradic“ silák František Šebela.
Akce se uskuteční

v pátek 4. června 2010 od 19:00 hod.
v hodovém areálu za řečkovickou radnicí

Předprodej vstupenek v ceně 50,- Kč zajišťuje
ÚMČ města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, Palackého náměstí 11,  na místě bezprostředně před zahájením festivalu.
Jan Jandl

Červnové akce Výboru
pro národnostní
menšiny
Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva
městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora připravuje na sobotu 12. června 2010 od 15:00 hod.
„Folklorní odpoledne národnostních menšin“.
Udělejte si čas a určitě se přijďte podívat do hodového areálu v Řečkovicích. Vstup volný.
Současně upozorňujeme, že na druhou polovinu
června připravujeme setkání a besedu s kastelánkou státního zámku v Buchlovicích paní
Ivanou Syslovou. Beseda se uskuteční v rámci
volného cyklu Významné moravské kulturní a historické památky. Sledujte červnové číslo zpravodaje
ŘEČ.
Na obě akce zve za pořadatele

Ivan Koláčný
předseda VNM ZMČ
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