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55. schůze RMČ se konala 26. 3. Rada:
• schválila poskytnutí čtvrtiny strany v květnovém vydání zpravodaje Řeč za po-

platek 2 000 Kč subjektům kandidujícím ve volbách do Evropského parlamentu,
• schválila účetní závěrku základních a mateřských škol k 31. 12. 2013,
• schválila výsledek hospodaření základních a  mateřských škol za  rok 2013 

(všechny školy dosáhly přebytku) a příděl do fondů jednotlivých škol z tohoto 
výsledku,

• projednala bytové záležitosti,
• schválila žádost o dotaci 4,5 mil. Kč z rozpočtu města Brna na revitalizaci ploch 

v oblasti ulice Družstevní a o dotaci 6 mil. Kč též z rozpočtu města Brna na re-
konstrukci zdravotně technické instalace a elektroinstalace v pavilonech A a B 
ZŠ Novoměstská 21,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• schválila dohodu o spolupráci s MUDr. Pavlem Kopřivou, Banskobystrická 24, 

Brno, při pořádání folkového festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 
2014“ dne 22. 6. 2014,

• souhlasila s uvedením plochy o výměře 100 m2 před provozovnou Medlánecká 
24c jako restaurační zahrádky s provozní dobou od 8 do 22 hodin v příloze na-
řízení města Brna, kterým se vydává Tržní řád,

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

XXIV. zasedání ZMČ se konalo 10. 4. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• neschválilo snížení smluvní pokuty společnosti ONOSERVIS, Tuřanka 115, Brno, 

za pozdní předání díla, jež zahrnovalo výměnu oken a balkonových sestav v do-
mech Novoměstská 7-19 a 23-41,

• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• projednalo žádost o změnu využití dvou pozemků v úzkém údolí za ulicí Jan-

dáskovou, pod cestou vedoucí lesem do  Soběšic, ze zemědělského půdního 
fondu na plochu všeobecného bydlení, nepřijalo však usnesení,

• souhlasilo s prověřením možnosti zrušit část Regulačního plánu MČ Medlánky 
zahrnující bývalou Medláneckou cihelnu (jako regulační prvek dostačuje v této 
oblasti Územní plán města Brna),

• projednalo novely několika vyhlášek města Brna, nenavrhlo žádná časová ome-
zení veřejné produkce hudby v  pohostinských zařízeních a  restauračních za-
hrádkách, navrhlo jako prostory, kam je zakázán vstup psy, hřiště s umělou trá-
vou na Horáckém nám. a hřiště v Renčově ulici mezi garážemi (jedná se o nová 
hřiště),

• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci 2,1 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na rekonstrukci kotelny ve školní budově Uprkova a o dotaci 1 mil. Kč též 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na zateplení původní budovy mateřské školy 
Tumaňanova,

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

InfoRMace ÚMČ
Zpráva z 55. schůze RMČ a XXIV. zasedání ZMČ

ZÁJeZDY PRo seniory
Klub seniorů Kořenského 23a s podporou městské části Brno-Řečko-

vice a  Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory 
ve čtvrtek 15. května 2014, odjezd v 7:00 hodin od konečné zastávky tram-
vaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin. Trasa: Nové Hrady u Litomyš-
le - prohlídka zámku a zahrad, Toulovcovy maštale - prohlídka skalní přírodní 
rezervace, Zderaz - prohlídka obytných pískovcových sklepů, Růžový palou-
ček - prohlídka památného místa. Cena zájezdu 150 Kč.

Klub seniorů Hapalova 20 s  podporou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory ve stře-
du 21. 5. 2014, odjezd v 07:30 hodin od pošty Brno 21, Kolaříkova 10, návrat 
ve večerních hodinách. Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Me-
der na Slovensku. Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 
604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hodinou.

Klub seniorů Mokrá Hora s  podporou městské část Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory ve stře-
du 18. června 2014, odjezd v 07:30 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jandásko-
va a Tumaňanova, návrat do 19:00 hodin. Trasa: Vizovice - prohlídka likérky, 
Popovice - prohlídka muzea slováckých lidových krojů, Blatnice pod sv. An-
tonínkem - prohlídka poutního místa. Přihlásit se lze osobně ve stacionáři 
Naděje, Hapalova 20, v pondělí 26. května a 9. června 2014, před přednáškou 
od 16:30 do 17:00 hodin u paní Marie Fialové nebo na tel. čísle 607 962 895.

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Dobrá zpráva pro brněnské třídiče  
– počátkem dubna Brno třídí všechny plasty

Nově mohou občané města Brna do žlutých či drátěných kontej-
nerů vhazovat kromě zaběhnutých PET lahví a  nápojových karto-
nů i další plastové obaly jako jsou fólie, sáčky, plastové tašky, obaly 
od  pracích, čistících a  kosmetických přípravků, kelímky od  jogurtů, 
mléčných výrobků, balicí fólie od  spotřebního zboží včetně obalů 
od CD disků a další výrobky z plastů. 

Ve městě Brně nyní evidujeme celkem 1 083 kusů žlutých či vel-
kých drátěných kontejnerů, které dostanou nový kabát, budou pole-
peny novými samolepkami s uvedením všech druhů tříděných plastů 
a nápojových kartonů.

„Rád bych ujistil obyvatele Brna, že řádně využijeme veškeré plastové 
obaly a nápojové kartóny, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší 
dotřiďovací lince jednotlivé plasty od sebe oddělujeme a dále zajišťuje-
me jejich druhotné zpracování,“ říká ředitel společnosti SAKO Brno, a.s. 
Ing. Jiří Kratochvil.

Změna třídění odpadů se týká pouze plastů, nikoliv skla a papíru. 
Třídění těchto odpadů zůstává nezměněno.

SAKO Brno, a. s.

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno
Historicko - dokumentační komise MěV ČSBS

Univerzita obrany v Brně
zve

na  18. ekumenické shromáždění k  72. výročí heydrichiády, 
uctění památky popravených obětí v  Kounicových kolejích a  uctě-
ní obětí vypálených obcí Lidice a  Ležáky, které se koná ve  čtvrtek  
5. června 2014 od  15:00 hodin v  Kounicových kolejích v  Brně- 
Žabovřeskách na ulici Králova. 

Za pořádající organizace Irena Matyášková, předsedkyně MěV ČSBS v Brně

Květinový den 2014 
Veřejné sbírky na dobročinné účely se staly v naší městské části sympa-

tickou tradicí. K  lednu patří neodmyslitelně „Tříkrálová“, k měsíci květnu pak 
sbírka u příležitosti tzv. Květinového dne. Jak je již občanům jistě známo, jde 
o celonárodní akci Den boje proti rakovině. Bývá jí vyhrazena většinou druhá 
májová středa, tudíž letos to bude 14. května. 

Celý den je ve  znamení žluté. Dobrovolníci z  řad členů KDU-ČSL ve  žlu-
tých tričkách Ligy boje proti rakovině a  svých stranických (taktéž žlutých) 
budou opět nabízet k  prodeji jak jinak než žluté květiny. A  ty potěší, to mi 
věřte, každého. Může je dát dítě svým rodičům, hoch své dívce, manžel své 
ženě, vnoučata svým prarodičům a tak bychom mohli pokračovat dál, komu 
všemu mohou udělat radost. A když k tomu přičteme ještě to, že vybrané pe-
níze půjdou na projekty pomáhající v boji proti zákeřné rakovině, může nás to 
dvakrát hřát na srdci. 

Chci opět připomenout, že prodávající musí mít u sebe průkaz opravňující 
k prodeji s číslem, které musí korespondovat s číslem výběrčího vaku na pe-
níze, a také občanský průkaz. Chodí se po dvojicích až trojicích, vždy alespoň 
jeden musí být dospělý starší 18 let. Z minulých ročníků se vám již ale budou 
prodávající jistě vybavovat. Letos chceme utvořit ještě více dvojic než v minu-
losti, aby naši spoluobčané měli více možností k zakoupení květinek. 

Zbývá ještě dodat, kde nás budete moci potkat. Budou to obvyklá místa 
na trase od konečné tramvaje č. 1 po Palackého náměstí, dále u obchodního 
střediska Vysočina, kolem pošty, v sídlišti nad Gymnáziem T. Novákové a po-
kud bude větší počet ochotných pomocníků, budou i na dalších místech, kde 
je čilý ruch. Děkujeme předem za vaši ochotu pomoci a bude nám potěšením 
se s vámi setkat. 

Za tým organizátorů Jiří Prchal

Blahopřání k životnímu jubileu manželům Kudovým
Manželé Marie a  Josef Kudovi oslavili 

29. března 2014 v rodinném kruhu kulaté 
životní jubileum, 50 let společného života.  
Společně vychovali čtyři děti.  Dnes se těší 
z  osmi vnoučat. Oslavenci jsou dodnes 
aktivní, pomáhají s  výchovou vnoučat. 
Přejeme manželům Kudovým do  dalších 
let společného života hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti. 

Ivan Mašek
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Každý rok stále se opakující situace. Skupina nadšenců, mající zájem 
na tom, aby naše městská část byla čistější a krásnější, a na druhé straně sku-
pina nezodpovědných občanů, dalo by se říci vandalů. Ti posledně jmenova-
ní by sice také měli rádi ulice a parky čisté, ale nic pro to nejenže neudělají, 
naopak ještě sami zavdávají svým chováním příčinu ke kritice stavu životní-
ho prostředí.  Nemůže se všechno svalovat na mládež nebo vítr, který volně 
uložené odpadky rozfouká. Skladba sebraného odpadu v okolí řečkovického 
hřbitova a v přilehlé lokalitě kopce Západi, mezi zahrádkářskými koloniemi, 
svědčí o tom, že tento odpad je systematicky rozhazován dospělými osoba-
mi. Vyzýváme tedy naléhavě a prosíme ty nezodpovědné, aby se nad svým 
chováním zamysleli a nebylo jim zatěžko udělat pár kroků navíc směrem k po-
pelnicím a pro odpad vyhrazeným místům. Udělají to nejen pro naši krásnou 
čtvrť, ale také pro svoje zdraví, protože pohyb k  němu přispívá.  Díky patří 
brigádníkům z místní skautské organizace pod vedením Jiřího Libuse, Ondřeji 
Vítovi za zajištění kontejneru a pytlů na odpad. V neposlední řadě patří dík 
firmě Cavalon a Jiřímu Liškovi za odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu.   

Petr Roháček,  
člen komise životního prostředí a veřejného pořádku

SKaUTI PoMÁHaLI PŘÍRoDĚ

Vážení čtenáři, v  dnešním roz-
hovoru vám představujeme paní 
Ivanu Hudcovou, učitelku Mateř-
ské školy Škrétova 2. Paní učitelka 
byla při příležitosti Mezinárodního 
dne učitelů oceněna Radou města 
Brna a  byl jí udělen titul „Výrazná 
pedagogická osobnost roku“. Ten-
to rok bylo oceněno celkem šest 
brněnských pedagogů základních 
a  mateřských škol. Vážená paní 
učitelko, dovolte, abych Vám po-
blahopřál k udělení titulu a položil 
Vám několik otázek.

1. Při příležitosti Mezinárodního dne učitelů jste byla oceněna Ra-
dou města Brna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku za  
využívání nových výukových metod. Je to významné ocenění Vaší 
práce i celého kolektivu pracovnic. Můžete nám přiblížit Vámi zave-
dené a využívané metody?

V naší mateřské škole se snažíme pracovat  metodami prožitku a pří-
mého pozorování. Zařazujeme hry, při kterých si děti získaný poznatek 
mohou samy ověřit a tak i snadno zapamatovat. 

2. Na co je kladen důraz v předškolní výchově a vzdělávání v MŠ Škré-
tova?

Klademe důraz na vytváření příjemného, uvolněného a přátelského 
prostředí. Snažíme se rozvíjet osobnost dítěte po všech jeho stránkách 
tím, že zapojujeme kooperativní a prožitkové učení.

3. Co si děti odnáší z mateřské školy do dalšího života?
Snažíme se, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do základní 

školy. Mateřská škola je prvním zařízením, kde se dítě setkává s větším 
kolektivem. Ve  společném soužití dětí dochází k  posilování vlastností, 
jako je ohleduplnost, obětavost, schopnost dělit se, pomáhat, ustupovat, 
ale také umět se prosadit, což je pro život důležité.

4. V  současné době probíhá příprava modernizace mateřské školy. 
Jak ovlivní běžný život Vaší školky a jak bude v této souvislosti orga-
nizován provoz?

Chod MŠ bude rekonstrukcí hodně ovlivněn, zatím si tu situaci ne-
dokážeme ani představit. Spojování dětí, všudypřítomný prach, zmatek. 
V květnu odjede skupina dětí do školy v přírodě, takže bude snížen počet 
dětí.   Spoléháme také na  vstřícnost a  ochotu našich rodičů, a  tak tuto 
nelehkou situaci určitě zvládneme. Budeme s dětmi vymýšlet i náhradní 
programy a budeme chodit do přírody. Odměnou nám bude naše nová 
krásná školička.

5. Jaká je spolupráce s městskou částí a s rodiči? 
Pokud mohu mluvit za sebe, snažíme se, aby mohli být rodiče našich 

dětí spokojeni, pak jsou spokojeny i učitelky a hlavně děti. Spolupráce 
s  rodiči je výborná, téměř vždy najdeme společnou cestu. Ve své praxi 
jsem se ještě s  vážným problémem nesetkala. Pokud jde o  spolupráci 
s městskou částí, to je spíše otázka pro paní ředitelku, ale myslím si, že 
tato spolupráce je velmi dobrá. 

Paní učitelko, děkuji Vám rozhovor a přeji Vám i celému kolektivu Mateř-
ské školky Škrétova  hodně úspěchů v práci.

Rozhovor připravil Ivan Mašek, šéfredaktor zpravodaje ŘEČ

na kus řeči s Ivanou HUDcoVoU

cenTRUM SocIÁLnÍcH SLUŽeB,
příspěvková organizace

VÁS ZVE NA

Den oTeVŘenÝcH DVeŘÍ
KDY:  ČTVRTEK 29. 5. 2014 
V KOLIK:  OD 9:00 – 15:00 HOD. 
KDE:  Domov Tereza
       Terezy Novákové 62a
       621 00  Brno, 2. patro

Jste srdečně zváni. Další informace na tel. čísle 549 275 855.

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

Placená inzerce
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Vážení čtenáři zpravodaje ŘEČ, dovolte mi, abych Vás osobně po-
zdravil z inuitské eskymácké osady Qeqertarsuaq v západním Grón-
sku, neboť právě zde mají svou základnu účastníci vědecké česko-
dánsko-švédsko-finské arktické expedice, jejímž jsem členem. Všichni 
členové expedice se těší dobrému zdraví. Zatímco na přelomu břez-
na a dubna zde ještě teploty běžně klesaly pod -20 °C a v kombinaci 
se silným větrem až k -35 °C, nyní je zima, jak všichni pevně věříme, již 
na ústupu a „oteplilo se“ na příjemných -15 °C. Toho pohotově využila 
domorodá omladina, která se rozhodla uspořádat fotbalový turnaj. 
Nápadně rovněž vzrostla četnost provozu psích spřežení, která jsou 
nyní využívána nejen pro potřeby místních lovců, případně pro po-
třeby naší expedice, ale i k rodinným vyjížďkám Inuitů do širšího oko-
lí. U  jednotlivých příbytků je možné spatřit figurky nazývané „dupi-
dak“ (tupilaq), které si Inuité vyřezávají z kostí a které mají ochranou 
funkci. Nesporně i jejich zásluhou prozatím letos nebyl v širším okolí 
Qeqertarsuaqu zaznamenán výskyt ledního medvěda. Toho místní 
označují ve své řeči termínem „nanuk“ (nanoq). Tento tvor výjimečně 
připlouvá koncem zimy ze severu na ledových krách. 

Z předjarního Grónska zdraví Lukáš Krmíček, řečkovický občan

Pozdrav z Grónska

Ing. Petr Mach, Ph.D.
ekonom, učitel

Posvítíme si na 
euronesmysly

jmk.svobodni.cz www.facebook.com/svobodni.brno

Řečkovice

Nabídka
  letní činnosti

Dovolená U Kalicha
28. června - 5. července
akce pro rodiny s dětmi na naší základně v jižních Čechách
Propozice a přihláška: Ivana Škopová, tel: 777 692 934
http://reckovice.pionyr.cz/dovolena-u-kalicha/
 

Letní tábor I. turnus - Narnie
5. - 19. července
tradiční letní tábor na naší základně v jižních Čechách
Propozice a přihláška: Jakub Sobotka, tel: 721 388 424
 

Letní tábor - II. turnus (kapacita naplněna)
19. července - 3. srpna
tradiční letní tábor na naší základně v jižních Čechách
 

Příměstský tábor - Šmoulové
25. - 29. srpna
týdenní příměstský tábor, hry, rukodělky, výlety po Brně
Propozice a přihláška: Marie Ludvíková, tel: 724 99 22 15
http://reckovice.pionyr.cz/primestsky-tabor

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s TJ SOKOL Řečkovice

a PIONÝREM Řečkovice
pořádá

Soutěže: atraktivní soutěže pro starší i mladší děti
Zábava: Železný ZEKON, skákací hrad po celou dobu akce, jízda na konících
Kultura: fi nalista SuperStar Adam Kukačka, taneční studio B-Fresh
Moderuje: Věra Műllerová
Odměna: sladkosti, špekáček na opečení

PÁTEK 30. KVĚTNA 2014
OD 15 DO 21 HODIN

AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU ZA RADNICÍ,
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V ŘEČKOVICÍCH 

Placená inzerce
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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
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
JeDnoTLIVÁ KanceLÁŘSKÁ MÍSTa v Řečkovicích –  
i nepravidelně, vč. zázemí, platba i za skutečně strávený čas,  
bližší informace na tel.: 603 899 555
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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz 
eLeKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
InSTaLaTÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
KoUPÍM dům (zadlužený nevadí), tel.: 608 619 980
KoUPÍM byt s balkonem v Řečkovicích. Bez RK. Tel.: 773 568 099
HLeDÁM paní na hlídání, dítě-7let, po13h. 50 Kč/h. Tel.: 733 192 904
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.: 603 899 555
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
PRoDÁVÁMe byt 3+1 v Řečkovicích o výměře 86 m² po celkové  
rekonstrukci. Skvělé dispozice, velký balkon. T: 736 120 972
UŠeTŘeTe PoJIŠTĚnÍ – auto, byt, dům, cesta – najdeme 
nejvýhodnější za nejlepší cenu. Böhmova 1, Brno, 
www.centrumsluzeb.net,  tel.: 840 447 777 
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
ŠVaDLena v objektu Měřičkova 18. Možnost oprav oděvů, výměn 
zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd. Více informací  
na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky na čísle 
777 161 282
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
PRoDÁM 1 patrový rekreační objekt na ulici Podhájí v Řečkovicích. 
Koupelna a wc po rekonstrukci, nová plastová okna a dveře. Vhodné 
k celoročnímu obývání. Bazén, samostatná garáž, studna, pozemek 
1264 m2. Tel.: 606 307 399
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)
eLeKTRoInSTaLace a revize, hromosvody, byt. jádra  
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
KoPÍRoVÁnÍ, LaMInace, KRoUŽKoVÁ VaZBa, VIZITKY 
Bánskobystrická 39a, Brno, www.centrumsluzeb.net,  
tel.: 840 447 777
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 
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

PLacenÁ InZeRce

ZŘIZUJE NOVOU, 
MODERNĚ ZAŘÍZENOU ZUBNÍ ORDINACI 

NA ROSTISLAVOVĚ NÁM. 15
V BRNĚ–KRÁLOVĚ POLI

Nabízíme komplexní zubní ošetření, 
včetně chirurgie a implantologie. 

OTEVÍRÁME 1. KVĚTNA 2014 
A PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.

Přijďte se k nám přesvědčit, že zubní ošetření 
nemusí být nepříjemnou zkušeností.

MDDR. JÁN SEMANČO
TEL.: 541 217 124, MOBIL: 727 837 258

INFO@SEMANCO.CZ, WWW.SEMANCO.CZ

mančo inz Řečkovice 90x130mm.indd   1 14.4.2014   11:29:36

Placená inzerce

Placená inzerce

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
23.–24. května

Kandidát i  do Evropského Par lamentu za  KDU-ČSL.

JUDr. Pavel Svoboda Mgr. Petr Hladík

Víte, že stejné potraviny, stejné značky a názvu, 
nakoupené ve stejném obchodním řetězci v Česku
a v Německu mají různou chuť i kvalitu?
A ty naše nejsou lepší!

Pomůžete nám to změnit? 
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Rezervujte si místo na letních příměstských táborech
28. 7. -  1. 8. 2014  „DeTeKTIVoVÉ“
18. 8. - 22. 8. 2014  „VÝTVaRnÝ“
25. 8. - 29. 8. 2014  „neKoneČnÉ RaDoVÁnKY“
Vždy od 8 do 16 hod. Cena všech táborů: 1100 Kč/týden, 220 Kč/den. 
Záloha 100 Kč do 15. 6. 2014. V ceně i obědy. 
Příjemné tábory v menším kolektivu dětí s tvořením, výlety, hrami 
a prázdninovou zábavou.

Přijímáme přihlášky na akreditované kurzy MŠMT pro dospělé, pláno-
vané otevření kurzů na podzim 2014:
akreditovaný kurz TVoŘIVÁ KeRaMIcKÁ DÍLna
Nápady krok za krokem pro radost a krásné výsledky při práci s dětmi.
Praktické semináře s minimem teorie, vše si vyzkoušíte.
cena 800 Kč/1 den (celkem 4 setkání).
O podmínkách se informujte u J. Podzemné, 608 644 313,  
dominocvc@gmail.com.

akreditovaný kurz BaBY aTeLIÉR - TVoŘenÍ neJen PRo RoDIČe 
S DĚTMI
Pro dospělé, kteří výtvarně pracují i s velmi malými dětmi a chtějí se 
naučit zajímavé techniky a postupy, které se ale dají využít i při práci 
s většími dětmi.
Praktické semináře s minimem teorie, vše si vyzkoušíte.
cena 600 Kč/1 den (celkem 2 setkání).

Mgr. Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

Strážníci dostávali vyznamenání a ocenění

V  úterý 8. dubna se na  brněnském výstavišti v  sále rotundy pa-
vilonu A  uskutečnilo slavnostní shromáždění Městské policie Brno. 
Jedním z významných hostů byl i primátor statutárního města Brna 
Roman Onderka, který osobně předal medaile a plakety strážníkům 
a  dalším osobnostem spjatým s  činností městské policie. Ve  svém 
proslovu primátor mimo jiné poděkoval za mnohdy nelehkou práci 
strážníků městské policie a uvedl, že práce těch, kteří denně zachra-
ňují životy, si zaslouží velké ocenění.“

Tradiční součástí slavnostního ceremoniálu bylo předání medailí 
a ocenění strážníkům, jejichž zákroky se vymykaly běžnému výkonu 
služby. Městská policie při této příležitosti zároveň vyjádřila podě-
kování zástupcům spolupracujících subjektů, kteří obdrželi Pamětní 
plaketu. Jejími novými nositeli se stali vybraní pracovníci Dopravního 
podniku města Brna, Hasičského záchranného sboru Jihomoravské-
ho kraje, Policie ČR, Magistrátu města Brna a  některých městských 
částí, obdržel ji také Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části Br-
no-Řečkovice a Mokrá Hora.

Městská policie Brno

Táborník – prázdninové radovánky pro děti od 2 let  
(dle zájmu 8.00 – 16.00 hodin), jejichž MŠ je mimo provoz  
o letních prázdninách, adaptace pro nové děti: 
Můžete kombinovat termíny během celého léta.

1  týden  nebo 5 dnů – 1500 Kč  
2 týdny nebo 10 dnů – 2500 Kč 
3 týdny nebo 15 dnů – 3500 Kč

21. – 25. července  Indiánské léto, cena  1500 Kč, děti ZŠ  
(výlety, táborák,  1x spaní v  chatě nebo objektu, indiánské čelenky, 
lukostřelba, herbář, oběd), 8.00 – 16.00 hodin
28. – 31. července  Za pokladem kapitána cooka, cena  1500 Kč  
(výlety, táborák, spaní v chatě nebo objektu, plavba parníkem,  
morseovka, váček na peníze, skládání z papíru, oběd), 8.00 – 16. 00 hod.
5. a 6. června Pohádková zahrada v kostýmech -   vstup zdarma 
dílničky: cena  dle  materiálu (10 až 30 Kč), tombola (10 Kč, 20 Kč) 
pro děti, kolektivy MŠ, ZŠ, ŠD 
Akce ve spolupráci s divadlem (divadelní kostýmy)  
10.00 – 15.00 hodin (polední přestávka 12.00 – 13.00 hodin) 
Máte rádi pohádky, hry, soutěže a pohádkové bytosti? Pojďte s námi  
do pohádky….
V červnu se na Vás těší otevřená zahrada 10.00 – 16.00 hodin  
+  doplňkové dílničky a provozní doba dle programu, moderní deskové 
hry, tombola pro děti. Zahradní domky s hernou a programem  
pro tvořivé děti.  Páteční promítání filmů od 14.00 hodin. 
DDM je organizátorem přeboru Jihomoravského kraje pro Mistrovství 
České republiky v deskových hrách. Vše si můžete vyzkoušet a zahrát si. 
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
V celé republice budeme hrát stejné hry, na podzim možnost účasti  
na setkání a turnaji v Praze. 
Klubová karta na požádání. Pro pravidelné účastníky DDM  
zdarma!
nově zápis  mažoretky Lassies  
Mažoretky -  přípravka (5-7 let), přípravka (8-12 let) práce s hůlkou, 
pochod na hudbu, správné držení těla
Kdy: pondělí a středa 15-16 hodin 
Lektor: Helena Vévodová, tel: 720 214 992

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 
Školské zařízení Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČ: 44993412 

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

pobočka fRee-cooL-In 
Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice (dříve Mateřídouška)
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na KVĚTen:
národní házená – 1. liga mužů (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
11. 5.  1. NH Brno : Rokytnice 11:00 hod. 
24. 5.  1. NH Brno : Nezvěstice 16:00 hod. 
25. 5.  1. NH Brno : Tymákov 10:30 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
3. 5.  SK Řečkovice : Podolí 16:30 hod. 
10. 5.  SK Řečkovice : Švábenice 16:30 hod. 
24. 5.  SK Řečkovice : Letovice 16:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 3. a 5. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice) 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – ŽBL, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
futsal – 1. liga, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga mužů A2 (stará hala) 
3. 5.  KP Brno : Karviná 17:00 hod. 
25. 5.  KP Brno : Zubří 10:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději do 12. 5. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
 předseda komise sportu a člen rady MČ

26. června
19.30 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Sportareál Družstevní, Semilasso a v síti TicketPortal 

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…

Sportareál Družstevní 

Třetí místo v 40. ročníku 
Českého poháru

Ve  dnech 29. – 30. 3. 2014 proběhl v  hale Pustějov finálový  
turnaj 40. ročníku Českého poháru národní házené, v  němž muži  
1. NH BRNO obhajovali tuto trofej. Krom toho bojovali i o trvalé drže-
ní putovního poháru. V konečném účtování však skončili na 3. místě. 
Je to úspěch, ale ne pro muže z brněnských Řečkovic. Co bylo hlavní 
příčinou, když k tomu byla vedena i tvrdá zimní příprava? Výkon druž-
stva ovlivnilo zranění jednoho z klíčových hráčů Marka Novotného 
v závěru již rozhodnutého prvního utkání s SSK Vítkovice.

Ing. Dušan Sestrienka

Váš názor nás zajímá
Vážení a milí spoluobčané, 
členové řečkovické organizace TOP 09 si Vás dovolují pozvat na be-
sedu o všem, co se Vám v Řečkovicích a na Mokré Hoře líbí, či by 
naopak potřebovalo změnu. Do  sálu pivovaru za  radnicí zveme 
20. května od 17.00 do 19.00 hodin také všechny příznivce naší 
strany, kteří by se chtěli aktivně zapojit do dění v naší městské čás-
ti. Na  Vaše dotazy bude kromě nás “ řečkovických“ také odpoví-
dat paní poslankyně Anna Putnová a  předseda brněnské TOP 09  
Jaroslav Kacer.

Za místní organizaci TOP 09 
 Dita Pivoňková

Setkání dětí a seniorů na radnici
Již tradičně se na  řečkovické radnici sešli děti z  taneční skupiny 

Krtečci a  senioři, kteří pravidelně docházejí na  úřad do  KLASU, aby 
se seznámili, rozvinuli své tvůrčí dovedností, ale také aby si zatančili 
na židlích a pobavili se. 

Vystoupení zahájily děti, které tančily s  šátky, oblíbenými plyšá-
ky a  třásničkami. Jejich výkon byl odměněn bouřlivým potleskem 
a poté chtěli předvést také něco senioři. Tentokrát se k nim ale přida-
ly i děti. Všichni tančili na židlích ve velkém kruhu. Děti se se zájmem 
učily novou choreografii a senioři byli potěšeni jejich zápalem. Byla 
jsem znovu mile překvapena, jak snadno si právě malé děti a starší 
lidé nacházejí k sobě cestu.  Nebylo tedy divu, že po skončení tanců si 
děti spontánně posedaly na klín babiček a dědečků, bez jakéhokoliv 
ostychu a pro potěchu srdcí seniorů, u závěrečného focení.

Ráda bych poděkovala paní Trnkové za  její laskavou práci se se-
niory a nezbývá než dodat, že se budeme opět těšit na naše další již 
tradiční podzimní setkání.

Dita Pivoňková, členka sociální a kulturní komise

Přijďte se podívat na pohádku
Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora spolu s  uměleckou  

agenturou COMMUNIO PRO ARTE zve děti a  jejich rodiče a  prarodiče  
na  dvě pohádky s  názvem „Barevné“. Účinkují členové loutkového  
divadla Radost Zdeněk Ševčík a  Sandra Riedlová. Představení se  
uskuteční v  úterý 27. května 2014   v  16 hodin na  radnici městské 
části. Doba trvání cca 1 hodina.

JUDr. Jana Otevřelová, 
Tajemnice ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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aBSoLVenTSKÝ a ŽÁKoVSKÝ KonceRT
20. května a 28. května vždy v 18.00 hodin

Přijímací zkoušky pro školní rok 2014/15 
       12. - 23. května 2014

Bližší informace na webových stránkách.

Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

Vladimír  ŠVANDA 94 let 
Jarmila  HOFÍRKOVÁ 92 let 
Amálie BUREŠOVÁ 91 let
Věra  KUČEROVÁ 90 let
Milada  KALIVODOVÁ 90 let 
Zdeněk  KLIMÁNEK 85 let
Vlastislav  ŠVEC 85 let 
Radmila  URBANOVÁ 85 let
Květoslava  HORÁKOVÁ 85 let 
Jiří  LAŠTOVICA 80 let
Václav  KAMENÍK 80 let
František  MARUŠKA 80 let 
Lubomír  PAŘIL 80 let 
Marie  SVOJANOVSKÁ 80 let
Anežka  NAVRÁTILOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V dubnu oslavili své jubileum

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci květnu 2014:
2. 5. v 18 hod., sál školy absolventský flétnový koncert 
4. 5. v 17 hod.,  Slavnostní taneční koncert 
Mahenovo divadlo  
5. 5. v 18 hod., sál školy absolventský houslový koncert
6. 5. v 18 hod., sál školy oborový večer pěveckého oddělení
7. 5. v 19 hod.,  Společný varhanní koncert 
kostel sv. Augustina 
9. 5. v 18 hod., sál školy absolventský fagotový koncert
12. 5. v 14-18 hod. Přijímací zkoušky II. 
13. 5. v 18 hod., sál školy Koncert vítězů soutěží
14. 5. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
14. 5. v 19 hod.,  Koncert Mladých brněnských 
Besední dům symfoniků se sólisty  /A. Sáčková – flétna, 
 K. Škárová, H. Škárová, A. Kubů,  
 L. Šturmová – pěvecké kvarteto/
15. 5. v 18 hod., sál školy Pěvecký koncert ZUŠ města Brna
20. 5. v 18 hod., sál školy oborový večer klavírního oddělení
21. 5. v 18 hod., sál školy absolventský koncert I. 

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy

Vzpomínka na řečkovické umělce bratry Kozákovy
Přemysl a  Otakar – dva bratři, malíři a  výtvarníci, kteří za  svého života 

nedosáhli odpovídajícího společenského uznání. Důvody pro diskriminaci 
jejich tvorby byly zjevné - politicky neangažovaná tvorba.  Starší z bratří aka-
demický malíř Přemysl (1919-1973), který vystudoval na  brněnské Vysoké 
škole technické obor kreslení a zeměpis, emigroval v roce 1968 do Rakouska 
a později do Švýcarska, kde brzy zemřel.  Byl výtečným krajinářem, inspiraci 
hledal a nacházel zejména ve slovenských podhorských samotách, chaloup-
kách a přírodě.  Z jeho tvorby se u nás zachovalo poměrně málo, jeho obrazy 
však často kupovali naši emigranti, s nimiž se po jejich návratu dostaly obrazy 
zpět k nám. 

Přemysl Kozák svou emigrací ztížil život bratru otakarovi (1921- 1987), 
který po  válce vystudoval Školu uměleckých řemesel v  Brně a  byl na  rozdíl 
od Přemysla všestranněji výtvarně nadaný. Vedle realistické kresby a grafiky, 
které preferoval, namaloval též řadu krásných olejomaleb – portrétů, krajin, 
kytic i detailních studií rostlin a jejich květů. Dlouhá léta měl však znemožně-
no svá díla vystavovat. Věnoval se proto řezbě ze dřeva (vytvořil mnoho krás-
ných patrových, tzv. florentinských rámů), uměleckému restaurování obrazů 
nebo výrobě originálních šperků.

Oba bratři žili dlouhá léta společně v rodinném domě zdobeném barokní-
mi mřížemi na Banskobystrické ulici u zastávky tramvaje Kořískova. Vzhledem 
k tomu, že se oba narodili českým rodičům v Prievidze na Slovensku, oba tíhli 
ke krásné slovenské krajině.

Posmrtná výstava tvorby Přemysla a  Otakara Kozákových se uskuteční 
jen díky mimořádnému pochopení zdejších spoluobčanů, kteří svoje obrazy 
na výstavu ochotně zapůjčili. neprodejní výstava bude slavnostně zahájena 
v pátek 9. května 2014 v 17 hodin a bude otevřena do neděle 18. května 
denně od 14 do 17 hodin, o víkendech i dopoledne od 9 do 12 hodin. Na se-
tkání s vámi se těší jménem organizátorů - Komise kultury a informací

                                   Ivan Koláčný, předseda komise

Beseda o evropě
Ve  středu 7. května 2014 pokračuje cyklus besed pořádaný místním 

sdružením Občanské demokratické strany. Tentokráte bude hostem pan 
Aleš Musil, člověk, který získal značnou osobní zkušenost s činností orgánů  
Evropské unie. Přiblížit jejich práci a odpovídat na otázky přijde do sálu býva-
lého pivovaru v obvyklou 18. hodinu.

O  Evropské unii koluje mezi lidmi řada rozmanitých zvěstí. Bylo by ne-
správné nechávat stranou pozornosti dění v jejích institucích, neboť evropská 
rozhodnutí mají stále větší dopad na život v naší zemi.

Přijměte tedy prosím pozvání na schůzku s panem Alešem Musilem.
MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

noc kostelů v Řečkovicích
V kostele sv. Vavřince a ve Sboru Páně CČSH v Brně-Řečkovicích bude 23. 

května 2014 tradičně organizována noc kostelů pro všechny zájemce, ná-
vštěvníky a věřící. Bohatý kulturně-duchovní program začíná v 18,00 hodin 
v kostele sv. Vavřince mší svatou a bude pokračovat až do půlnoci, kdy bude 
ukončen noční adorací a závěrečným požehnáním. Ve Sboru páně Církve 
československé husitské bude program zahájen v 18,00 hodin pohádkami 
z naší kuchyně „o koblížkovi“ a „Hrnečku vař!“ pro děti a dospělé. Bohatý 
program bude ukončen slovem na závěr a požehnáním na cestu ve 23,15 
hodin.

Srdečně jsou zváni všichni občané a návštěvníci naši městské části.
Více informací na webových stránkách: www.nockostelu.cz.

Michal Fiala, Vratislav Jan Marša


