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Sportareál Družstevní
Před rokem byl na stránkách zpravodaje ŘEČ uveřejněn článek o výstavbě „Sportareálu Družstevní“ v Řečkovicích, jak zní pracovní
název nového sportovního zařízení, jehož součástí má být i plavecký bazén. Sportareál Družstevní se nachází na ulici Družstevní
za budovou gymnázia, na pozemcích Sokola Řečkovice. Investorem této stavby je firma GALANT BRNO s.r.o., jehož jednatele
JUDr. Michala Kočaře jsem při této příležitosti požádal o rozhovor.
Mgr. Jan Jandl, šéfredaktor
Pane doktore, dobrý den. Na jaře loňského roku se začalo stavět
v Řečkovicích nové sportovní zařízení, nazvané „Sportareál Družstevní“.
Kdy se můžeme těšit na jeho otevření?
Než Vám odpovím na Vaši otázku, dovolte krátce k názvu areálu. Pracovní
název zněl Sportareál Družstevní s tím, že oficiální název vybereme posléze.
Na stole byly desítky návrhů, rozhodli jsme se ale nakonec zůstat u názvu
původního. „Sportareál Družstevní“ tedy zůstane i oficiálním názvem tohoto
řečkovického sportoviště.
K Vaší otázce. 20. dubna minulého roku jsme „kopnuli do země“ a chtěli
jsme výstavbu dokončit v odvážném termínu, do 31. srpna 2010. Měli jsme
ale štěstí na všechny, se kterými jsme kolem výstavby spolupracovali a díky
nimž vše zatím probíhá nad očekávání. Za všechny musím v tuto chvíli
jmenovat jednoho člověka, bez jehož nasazení a nezištného zájmu o sport
by Sportareál Družstevní nikdy nevyrostl. Je jím starosta Sokola Řečkovice
Ing. Jiří Růžička. Všem ostatním (a nebylo jich málo) osobně poděkuji při
slavnostní otevření Sportareálu Družstevní. To by mělo proběhnout na Den
dětí, tedy 1. června letošního roku. Pevně věřím, že nás už nic nepřekvapí
a že tento příjemný areál bude pro řečkovické občany (ale samozřejmě
nejen pro ně) 1. června připraven. Určitě se mají na co těšit!
V případě této investiční akce se jednalo částečně o investici placenou
ze soukromých finančních prostředků a částečně z prostředků veřejných.
Jaký je cca poměr mezi těmito dvěma částmi finančních zdrojů?
Ano, máte pravdu. Plavecký bazén není možné v dnešních podmínkách
postavit a provozovat za výhradně soukromé peníze. Dokonce nevím ani
o žádném plaveckém bazénu (nehovořím o akvaparku), který by byl za
veřejné peníze vybudován kompletně. Jsem proto velice rád a vážím si
toho, že nám jak město Brno, tak i Jihomoravský kraj vyšli vstříc a poskytli
finanční dotaci. Dotace pokryjí náklady na výstavbu areálu včetně vybavení
z necelých 40%. Více než 60% prostředků jsou soukromé zdroje.
Proč jste se do tak náročného projektu vlastně pustil?
Jsem z plavecké rodiny, otec pracuje v podstatě celý život jako trenér
plavání, maminka dělá učitelku plavání už více než 40 let. I já jsem plaval
a posléze i nějakou dobu plavce trénoval. Od roku 1987 jsem se začal jako
funkcionář a trenér věnovat také triatlonu, několik let jsem pracoval jako
předseda Českého svazu triatlonu a už 23 let mám na bedrech náš bezkonkurenčně nejlepší klub – Ekol team. Všem, kteří se zajímají o sport, jistě
neunikla jména takových sportovních hvězd, jako jsou Filip Ospalý, Martin
Krňávek, Vendula Frintová či Radka Vodičková. Když jsme před třemi lety
pochopili, že díky nedostatku plaveckých bazénů v Brně nebudeme mít kde
trénovat, rozhodl jsem se, že nebudeme plakat nebo čekat na cizí pomoc
a že si pomůžeme sami. Zpočátku fantastická představa, a pro mnohé zcela
nereálný plán, je těsně před naplněním. Věřím, že otevření Sportareálu
Družstevní bude radost nejenom moje, ale především všech, kteří si do něj
budou chodit zasportovat.
Jaká sportovní a relaxační vyžití zde budoucí návštěvníci najdou kromě
již avizovaného 25 metrového plaveckého bazénu?
Chci zdůraznit, že bazén a celý areál je určen pro plavání a aerobní
sportovní aktivity. A to samozřejmě jak pro sportovní plavání, tak pro
plavání rekreační a pro nejrůznější výukové kursy. Nejedná se o akvapark
ani o wellness. Celá stavba je také koncipována jako úsporná, jinak by ji ani
nebylo možné zrealizovat a následně provozovat. K dispozici tedy bude
plavecký bazén o rozměrech 25x 12,5 metrů. Možné bude plavat v šesti
drahách jak na délku, tak i na šířku (např. plavecké kursy pro děti, povinné
plavání základních škol atd.). Přímo u bazénu bude k dispozici malý bazének
(5,5 x 2m) s vodou teplou cca 32 stupňů, který bude sloužit pro prohřátí

a relaxaci. Dále se všichni mohou těšit na fitness, které bude kompletně
vybaveno špičkovým zařízením americké firmy Star trac. K dispozici bude jak
klasická posilovna, tak také kardiozóna s osmi běžeckými pásy, osmi cyklistickými trenažery a čtyřmi kusy tzv. běžek. Součástí fitness bude i malý sál
pro spinning a jógu, případně obdobné pohybové aktivity. Ve Sportareálu
Družstevní naleznete i příjemné místo pro odpočinek, posezení u kávy
a občerstvení, které budou moci využívat nejen návštěvníci areálu. Jsem
přesvědčen, že toto místo bude oblíbeným cílem maminek s dětmi a všech
ostatních, kteří vyhledávají klid a pohodu. Protože se jedná o areál sportovní,
bude samozřejmě nekuřácký.
Celý Sportareál Družstevní bude tedy využíván jednak triatlonovým
klubem EKOL TEAM a jednak bude k dispozici na plaveckou výuku místním
školám a dále široké sportovní veřejnosti. Můžete již nyní sdělit obyvatelům
naší městské části, jak jsou plánovány ve Sportareálu Družstevní provozní
hodiny a v jakém čase bude k dispozici těmto jednotlivým skupinám
návštěvníků?
Pro EKOL TEAM bude Sportareál Družstevní domovským tréninkovým
zázemím. Dostatek prostoru bude však i pro ostatní občany a jejich aktivity.
Sportareál bude v provozu ve všední dny v době od 6:00 do 22:00 hodin,
o víkendech od 8:00 do 21:00 hodin. Otevřeno bude i celé prázdniny!
Plavecký bazén bude ve všední dny určen zejména organizovanému
plavání. Chceme, aby lidé plavali, hýbali se, sportovali a ne, aby se jen
koupali. Bude zde pracovat naše Plavecká škola Rybka, která bude zajišťovat
dopolední povinné plavání pro základní školy, případně pro mateřské školy
a odpolední plavecké kursy pro děti od 4 do 14 let. Odpoledne a navečer
se zejména ženy všech věkových skupin mohou těšit na oblíbené lekce
akvaaerobiku. Na své si přijdou i vyznavači kondičního plavání. O víkendech
a svátcích bude většinu času bazén k dispozici pro kondiční plavání a koupání neorganizované. Stejnou otevírací dobu jako plavecký bazén bude mít
i fitness.
Všechny formy organizovaného plavání (plavecké kursy, akvaaerobik
apod.) se naplno rozeběhnou od 1. září 2010 a občané se o nich vše
potřebné zavčas dozvědí. Rádi budeme veřejnost informovat zejména
prostřednictvím zpravodaje ŘEČ či prostřednictvím tištěných zpravodajů
okolních městských částí (Medlánky, Královo Pole apod.). Kompletní informace pak budou k dispozici ve vitrínách ve vstupní hale Sportareálu.
Děkuji za rozhovor.
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Informace ÚMČ
Zpráva z 56. a 57. schůze RMČ
a z XXIV. zasedání ZMČ
56. schůze RMČ se konala 13. 1. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za rok 2009,
schválila uspořádání akce „Sportovec roku 2009“ v pátek 26. 2. 2010 ve
spolupráci s TJ Sokol Řečkovice a zakoupení cen pro sportovce v hodnotě do 10.000 Kč,
požádala o dotaci z rozpočtu města Brna regeneraci budovy MŠ
Kárníkova 4 a na přístavbu MŠ Tumaňanova 59,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za rok 2009,
doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu bytového hospodářství
na letošní rok (včetně plánu velkých oprav),
schválila jako firmu, která zrekonstruuje podlahu v části suterénu bytového domu Sibiřská 64, společnost PS Brno, s. r. o., Vídeňská 119b, Brno,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci na přístavbu
MŠ Tumaňanova 59, společnost Atelier dap, s. r. o., Bohuslava Martinů 35,
Brno,
projednala majetkové záležitosti – směny, prodeje a pronájmy pozemků,
schválila návrh společnosti RENGL, s. r. o., na úpravy některých plakátovacích ploch v Řečkovicích (tyto plochy má uvedená společnost
pronajaty),
souhlasila s vybudováním parkoviště v Renčově ulici podél bytových
domů SO 04 – 08 v obytném celku Duhová pole za podmínky rozšíření
příjezdu k tomuto parkovišti, vybudování chodníku podél západní strany
uvedeného příjezdu a zřízení přechodu pro chodce přes Renčovu ulici
u domu Renčova 9 (o vyjádření k záměru vybudování parkoviště požádala společnost RESIDENCE BRNO, která dokončuje domy na Duhových
polích),
potvrdila své dřívější usnesení, jímž nesouhlasila s udělením výjimky
společnosti RESIDENCE BRNO, která by umožnila bytové domy na
Duhových polích zkolaudovat, aniž by vznikl dostatečný počet parkovacích míst,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XXIV. zasedání ZMČ se konalo 28. 1. Zastupitelstvo:

•
•
•
•
•
•
•
•

projednalo zprávu Městské policie Brno a Policie ČR o bezpečnostní
situaci v naší městské části za rok 2009,
zvolilo novou členkou rady městské části Mgr. Michaelu Malinovou
(zvolena za ODS), která nastoupila na uvolněné místo za zesnulého
Ing. Františka Maška,
projednalo plnění rozpočtu městské části za rok 2009,
projednalo výsledky kontroly hospodaření s finančními prostředky,
kterou na konci minulého roku v naší městské části provedl odbor
interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna (kontrola neshledala
nedostatky),
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za rok 2009,
schválilo rozpočet bytového hospodářství na letošní rok,
projednalo majetkové záležitosti – směny a prodeje pozemků,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

57. schůze RMČ se konala 3. 2. Rada:

•
•
•
•
•
•

schválila uspořádání Vavřinecký hodů 2010 (plánovány jsou na
7. a 8. srpna) a jmenovala výbor, který hody bude připravovat (jeho členy
jsou PaedDr. Ladislav Filipi, Mgr. Marek Viskot, prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.,
RNDr. Ivan Koláčný, paní Iveta Kubová, Mgr. Jiří Mottl),
požádala o zařazení plánovaného parkoviště v Družstevní ulici, revitalizace mateřských škol a přístavby MŠ Tumaňanova 59 do Integrovaného
plánu rozvoje města,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
schválila zadávací dokumentaci, jež poslouží k výběru dodavatele, jenž
bude zajišťovat údržbu zeleně v naší městské části,
jmenovala člena zastupitelstva Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. (zvolen za ODS)
členem komise výstavby a dopravy (nahradil zesnulého dosavadního
člena této komise Ing. Františka Maška),
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

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

aktuálně
I v roce 2010 je možné využít na našem úřadě projektu
CzechPOINT pro vydávání ověřených výstupů pro občany
i právnické osoby. V současné době jsou k dispozici tyto rejstříky: katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,
rejstřík trestů, bodové hodnocení řidiče, seznam kvalifikovaných
dodavatelů, insolvenční rejstřík a registr účastníků provozu
modulu autovraků ISOH.
Uvedené pracoviště pracuje i s agendou informačního
systému datových schránek, včetně jejich zřízení, změny či
zrušení.
Výstupy z uvedených rejstříků lze získat na matrice
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
dveře č. 92, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod.
do 17:00 hod.
Mgr. Jana Mikulcová, vedoucí sekretariátu ÚMČ

V únoru 2010 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Miroslava ZÁLESKÁ
Anna KUČEROVÁ
Emilie DOLEŽALOVÁ
František RŮŽIČKA
Milada BALATKOVÁ
Věra MACHAŇOVÁ
Vítězslav BARTOŠ
Zdeněk URBANEC
Alois CHMIEL
Jiří SPÁČIL
Vlasta ROVENSKÁ
Věra KONRÁDOVÁ
Noemi ZAKOPALOVÁ
Marie NOVÁKOVÁ

98 let
92 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.
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Na kus řeči s RADKEM MALÝM
V březnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům představí člen
zastupitelstva naší městské části Ing. Radek Malý – který je současně
členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku
a členem komise bytové. Rozhovor s kolegou připravila Iveta Kubová.
Ve veřejné správě působíte již čtvrtým rokem. Letos ukončíte své první
volební období. Jak hodnotíte dosud uplynulé tři roky a tři měsíce v místní
komunální politice?

Upřímně řečeno zatím jsem se bilancováním událostí v této kapitole
mého života příliš nezabýval. S jistotou mohu jen říci, že to pro mě byla
zajímavá a užitečná zkušenost. Měl jsem možnost poznat nové lidi, lépe
pochopit práci jednotlivých odborů ÚMČ a způsob jejich komunikace
směrem k občanům, poodhalit pravou tvář věcí veřejných. Snažil jsem
se do dění místní komunální politiky aktivně zasahovat, ale jestli se mi
mou činností podařilo po sobě zanechat nějakou stopu, ať už v dobrém
či zlém, by měl hodnotit někdo jiný.
Kromě členství v zastupitelstvu pracujete i v komisi bytové a v komisi
životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku. Splňují tyto pozice
Vaše očekávání?

Určitě ano. Nešel jsem do politiky jen proto, abych si „honil triko“.
Kdo mě zná, ví, že nemám ve zvyku zasahovat do dění v oblastech, jimž
vůbec nerozumím. Proto jsem při volbě členů poradních orgánů rady
městské části, kterými komise jsou, usiloval o členství právě ve výše
uvedených komisích, jejichž obsahová náplň práce mi není cizí. Tady
se cítím erudovaně. Ze stejného důvodu se v rámci komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku také podílím na práci tzv.
„kácecí komise“, což je subkomise rozhodující o opodstatněnosti podaných žádostí o kácení dřevin, rostoucích na pozemcích v majetku města
Brna, svěřených do péče naší městské části.
Jste lesním inženýrem. Pomáhá vám Vaše profese v některé z oblastí,
kterým se zde věnujete?

Díky tomu, že po skončení studií na lesnické fakultě Mendlovy
univerzity v Brně se již přes 12 let profesně věnuji správě rozsáhlého
lesního majetku v okolí Brna, včetně lesů v Řečkovicích a Mokré Hoře,
prolíná se moje každodenní práce prakticky se všemi činnostmi,

které vykonávám coby člen zastupitelstva
naší městské části a obou uvedených komisí.
Rozdíl ve výkonu obou prací je „pouze“ v tom,
že coby pracovník oddělení správy majetku
kopu převážně v dresu vlastníka spravovaných nemovitostí, zatímco v komunální politice se snažím prosazovat a hájit zájmy široké
veřejnosti.
Při řešení bytové problematiky využívám zkušeností z oblasti majetkového práva, na jednáních zastupitelstva uplatňuji praktické poznatky
z oblasti územního plánování a asi nejvíc užitečný se cítím při práci
komise životního prostředí a bezpečnosti, protože jedním z mých
koníčků je řadu let speciální dendrologie.
Z vlastní zkušenosti vím, že práce ve více než jedné komisi může být
časově velmi náročná. Dokážete si najít volný čas pro svoji rodinu nebo
realizaci vlastních zálib či zájmů?

Přiznám se, že s volným časem to v posledních letech není právě
růžové. Své by Vám o tom určitě barvitě povyprávěla moje žena. Ale
nedostatek volného času v mém případě není určitě způsoben jen
prací v zastupitelstvu a ve zmíněných komisích. Věnuji se i jiným aktivitám. Ale bohužel jsem se stále ještě nenaučil optimálně hospodařit
s disponibilním časem. Doby, kdy jsem každoročně strávil alespoň
několik dní s batohem na zádech oblíbenými toulkami po hřebenech
hor v tuzemsku či zahraničí, jsou dávno pryč. Ze sportovních aktivit
a návštěv kulturních akcí toho také mnoho nezbylo. Největší část volna
se snažím věnovat svému tříletému synkovi. Je to sice na úkor času dříve
tráveného s jeho starším 17letým bráškou a mojí milovanou ženou, ale
budu se snažit tento dluh vůči nim zase postupně splatit.
Zanedlouho budeme sestavovat kandidátní listiny pro další volební
období. Budete se o své místo opět ucházet?

Pokud navrhovatelé naznají, že jsem ve své dosavadní práci obstál
a rodina bude mít pro mé případné další působení v komunální politice
pochopení, pak určitě ano. Potom to už bude jen na zvážení voličů, zda
mě jako svého zástupce podpoří i v dalším volebním období.
Děkuji za rozhovor.

Poplatek za komunální odpad v roce 2010
Místní poplatek za komunální odpad činí v Brně i v letošním kalendářním roce 500,- Kč na poplatníka a je splatný
opět k 31. květnu. Poplatková povinnost se vztahuje jen na
fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v Brně. Správcem
poplatku je odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
oddělení správy poplatku za komunální odpad (tel.: 542 174 301,
542 174 304, 542 174 305).
Osvobozeny od místního poplatku jsou fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od
poplatku vztahujícího se k této stavbě, dále fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2 a konečně třetí a další nezaopatřený sourozenec do
15 let (za splnění těchto kriterií – nejméně tři sourozenci jsou
nezaopatření a žijí ve společné domácnosti a zákonný zástupce
doloží čestné prohlášení o nezaopatřenosti dětí).
Poplatek lze uhradit na pokladně, a to celoročně v ulici
Šumavská 33A, 9. patro a od března do května také v budově
magistrátu na Malinovského náměstí 3. Na pokladně oznamte
jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za
které je poplatek odváděn.
Pokladní hodiny: Po, St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út
8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 14:30 hod.
Čt
8:00 – 12:00 hod. 13.00 – 14:00 hod.
Pá
8:00 – 12:00 hod.

Další možností je bezhotovostní převod na účet
156304/5400. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka a konstantní symbol 1318; nemůže-li jej banka použít, zadejte 0308.
K úhradě poplatku můžete rovněž využít poštovních
poukázek, které jsou k dispozici na kontaktních místech
Magistrátu města Brna, na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
a u správce poplatku. Variabilním symbolem je rodné číslo
poplatníka.
Hradíte-li jedním příkazem k úhradě či jednou poukázkou
poplatek za více osob, oznamte správci poplatku jejich jména,
data narození a adresu, a to buď písemně (Magistrát města
Brna, odbor životního prostředí, oddělení správy poplatku,
Kounicova 67, 601 67 Brno) na formulářích dostupných na
kontaktních místech MMB a na ÚMČ, nebo prostřednictvím
www.brno.cz
Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. Při vymáhání nutno připočíst k celé částce také náklady
exekuce.
S využitím podkladů OŽP MMB připravil Ing. Jan Klement
vedoucí oddělení životního prostředí UMČ
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2010
Jako první proběhne na přelomu března a dubna letošního roku vyčištění většiny místních komunikací od zimního posypu. Chodníky budou od zimního posypu
čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. Poté budou v období od května do listopadu celkem třikrát vyčištěny místní komunikace
seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Vybraná parkoviště budou čištěna pouze dvakrát, začátkem května a poté v polovině září. Nakonec budou v druhé polovině listopadu vyčištěny vybrané vozovky a parkoviště od spadaného listí.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)
a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Odtahy vozidel bude zajišťovat Odtahová
služba Cvrkal, kontaktní telefon: 541 321 346. Vozidla budou odtahována na odstavné parkoviště při ulici Chaloupkově č. o. 22.
Čištění vozovek bude smluvně pro městskou část zajišťovat firma A. S. A. Služby Žabovřesky s. r. o., Korejská 4, 614 00 Brno, kontaktní telefon na oddělení služeb
zákazníkům je 541 211 328. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací v naší městské části, se obracejte na oddělení životního
prostředí, ÚMČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.
Čištění po zimním posypu:
Část č. 1: BOSKOVICKÁ k Novoměstské,
BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ – parkoviště, LETOVICKÁ,
LETOVICKÁ – parkoviště, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu
ke školce, KUNŠTÁTSKÁ – odbočka k Měřičkově č. o.
44, VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná
kom., KUŘIMSKÁ 2 – 40 a 1 – 19 - obslužné kom.,
NOVOMĚSTSKÁ k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 29. března 2010
Část č. 2: KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA,
SKUTILOVA, NOVÉ NÁMĚSTÍ, DLOUHÉ HONY, JÁRY
CIMRMANA, KOŘÍSKOVA část bez MHD, DUDÍKOVA,
SIBIŘSKÁ, RENČOVA, RENČOVA – parkoviště
TERMÍN: 30. března 2010
Část č. 3: TEREZY NOVÁKOVÉ k Západi, KUBOVA,
KUBOVA – parkoviště, LADOVA, LACINOVA,
K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, UPRKOVA vč. parkoviště
u školy, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom.,
TEREZY NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, VESELKA,
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO
NÁMĚSTÍ
TERMÍN: 31. března 2010
Část č. 4: JEČNÁ, JEČNÁ – parkoviště, KOŘENSKÉHO,
OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA,
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, DRUŽSTEVNÍ
– parkoviště, ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA – parkoviště,
KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA – parkoviště, FIALOVÁ,
AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 1. dubna 2010
Část č. 5: MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁM.
příjezdy k parkovištím a příjezd ke škole, MALÍKOVA,
KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ.
KŘIČKŮ, BRATŘÍ KŘIČKŮ – příjezdy k domům,
KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA – parkoviště, GENERÁLA
KADLECE – spodní část, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 12
– kolem masny („Strejček“) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 2. dubna 2010
Část č. 6: SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,
JANDÁSKOVA části bez MHD, POD ZAHRADAMI,
BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM,
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, BRIGÁDNICKÁ od č.
88 po Vránův mlýn, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu
k rybníku, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58 – 72 obslužná kom.
TERMÍN: 7. dubna 2010
Část č. 7: PODHÁJÍ od Top Moravia Q ke stavidlu
a přes most k Novoměstské, PODHÁJÍ k č. o. 11,
NOVOMĚSTSKÁ 23 – 41 průjezd parkovištěm,
NOVOMĚSTSKÁ 1a odbočka ke garážím u křižovatky
s Hradeckou, ŽITNÁ příjezd k MŠ od parkoviště,
ŽITNÁ část bez MHD, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY
MATYÁŠOVÉ, LUH, MAŘÍKOVA areál Badger Meter
s.r.o., SKREJŠ od Tumaňanovy, SKREJŠ k č. o. 3 – 4
TERMÍN: 9. dubna 2010
Část č. 8: PODPĚROVA polyfunkční dům,
KOŘENSKÉHO k hudební škole, MEDLÁNECKÁ k č. 10
– 14 vč. parkov. ploch, MEDLÁNECKÁ k č. 22 – 26 propojka k Renčově vč. parkovacích ploch, K ZÁPADI
– k zahrádkám, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren
k Renčově, TEREZY NOVÁKOVÉ část od kasáren
k Prachárně
TERMÍN: 14. dubna 2010

Bloková čištění:
BLOK č. 1: BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ – parkoviště,
LETOVICKÁ, LETOVICKÁ – parkoviště, KUNŠTÁTSKÁ,
VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1 – 39a - obslužná
kom., KUŘIMSKÁ 2 – 40 a 1 – 19 - obslužné kom.,
NOVOMĚSTSKÁ k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 24. května, 1. září, 10. listopadu 2010
BLOK č. 2: KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA,
SKUTILOVA, NOVÉ NÁMĚSTÍ, DLOUHÉ HONY, JÁRY
CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ,
RENČOVA, RENČOVA – parkoviště
TERMÍN: 26. května, 2. září, 20. října 2010
BLOK č. 3: JEČNÁ, JEČNÁ – parkoviště,
KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA,
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ,
DRUŽSTEVNÍ – parkoviště, ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA
– parkoviště, KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA –
parkoviště, FIALOVÁ, FIALOVÁ – parkoviště,
AZUROVÁ, AZUROVÁ - parkoviště, DUHOVÁ,
ORANŽOVÁ, ORANŽOVÁ – parkoviště, ŽLUTÁ,
ŽLUTÁ – parkoviště
TERMÍN: 28. května, 6. září, 25. října 2010
BLOK č. 4: TEREZY NOVÁKOVÉ k Západi, KUBOVA,
KUBOVA – parkoviště, LADOVA, LACINOVA,
K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, ÚPRKOVA vč. parkoviště
u školy, TEREZY NOVÁKOVÉ 1 – 35a - obslužná kom.,
TEREZY NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, VESELKA,
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO
NÁM.
TERMÍN: 2. června, 3. září, 21. října 2010
BLOK č. 5: MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁM.,
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ,
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA
– parkoviště, GENERÁLA KADLECE – spodní část
TERMÍN: 7. června, 8. září, 27. října 2010
BLOK č. 6: SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,
POD ZAHRADAMI, POD ZAHRADAMI – parkoviště BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM,
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 11. června, 10. září, 3. listopadu 2010
BLOK č. 7 - ZÁKOS/1: NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ,
KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁMĚSTÍ.
TERMÍN: 11. května, 9. srpna, 18. října 2010
BLOK č. 8 - ZÁKOS/2: MEDLÁNECKÁ, KYTNEROVA,
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁM.,
MĚŘIČKOVA, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN: 13. května, 11. srpna., 22. října 2010
BLOK č. 9 - ZÁKOS/3: HAPALOVA, KARÁSEK,
GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA,
TUMAŇANOVA, TUMAŇANOVA - parkoviště
u pasířství
TERMÍN: 18. května, 16. srpna, 26.října 2010.
BLOK č. 10 - ZÁKOS/4: PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ,
BANSKOBYSTRICKÁ, TEREZY NOVÁKOVÉ, ŽILKOVA
TERMÍN: 21. května, 18. srpna, 1. listopadu 2010
Čištění parkovišť:
BLOK č. 11 - PARKOVIŠTĚ/1: HORÁCKÉ NÁM.
2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6 – 7, HORÁCKÉ NÁM. 10,
KUNŠTÁTSKÁ, MĚŘIČKOVA za křižovatkou s Novoměstskou, ŽITNÁ 1 – 3, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy,
NOVOMĚSTSKÁ 3 – 5a
TERMÍN: 3. května a 14. září 2010

BLOK č. 12 - PARKOVIŠTĚ/2: HORÁCKÉ NÁM.
4 – 5, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 8 – 9, MĚŘIČKOVA
pod Vysočinou, NOVOMĚSTSKÁ 45 – 59,
NOVOMĚSTSKÁ 23 – 41, KOŘÍSKOVA 47 – 55, ŽITNÁ
21–23, PODPĚROVA Polyfunkční dům 3x, TEREZY
NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 5. května a 16. září 2010
Čištění komunikací mimo bloková
čištění:
BLOK č. 13 - MIMOBLOK/1: MEDLÁNECKÁ k č. 10
– 14 vč. parkovacích ploch, MEDLÁNECKÁ k Renčově
vč. parkovacích ploch, MEDLÁNECKÁ ke gymnáziu,
KOŘENSKÉHO k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ
– odbočka k Měřičkově č. o. 44, KUNŠTÁTSKÁ příjezd
ke školce, BANSKOBYSTRICKÁ polyfunkční dům,
PODHÁJÍ od Top Moravia Q přes most k Novoměstské, BRATŘÍ KŘIČKŮ – příjezdy k domům
TERMÍN: 7. září 2010
BLOK č. 14 - MIMOBLOK/2
PALACKÉHO NÁMˇASTÍ 12 – kolem masny
(„Strejček“) do vnitrobloku, OVČÍRNA, VOJTĚŠKY
MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, MAŘÍKOVA
k areálu Badger Meter, JANDÁSKOVA bez MHD,
SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku,
K ZÁPADI – k zahrádkám
TERMÍN: 9. září 2010
Čištění od spadaného listí:
Část č. 1: BÖHMOVA – spodní část, NOVÉ NÁMĚSTÍ,
DLOUHÉ HONY, SIBIŘSKÁ od Ječné nahoru,
KOLÁČKOVA, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 2 – 3 parkoviště
vč. příjezdu, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 6 – 7 parkoviště vč.
příjezdu
TERMÍN: 16. listopadu 2010
Část č. 2: JEČNÁ od Geofyziky po Sibiřskou,
RENČOVA, RENČOVA – parkoviště, DRUŽSTEVNÍ,
DRUŽSTEVNÍ – parkoviště, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 4 – 5
parkoviště vč. příjezdu
TERMÍN: 18. listopadu 2010
Část č. 3: ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA – parkoviště,
KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA – parkoviště,
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 8 – 9 parkoviště vč. příjezdu,
VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, POD ZAHRADAMI, POD
ZAHRADAMI – parkoviště
TERMÍN: 19. listopadu 2010
Část č. 4: BŘÍ. KŘIČKŮ, MARIE HÜBNEROVÉ,
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA
– parkoviště, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 10 parkoviště vč.
příjezdu
TERMÍN: 22. listopadu 2010
Poznámka k rozdělení jednotlivých komunikací:
Čištění po zimním posypu, BLOK č. 1 – 6, BLOK č.
11 – 12 (čištění parkovišť), BLOK č. 13 – 14 (čištění
ostatních komunikací) a čištění od spadaného listí se
týká místních komunikací mimo trasy linek městské
hromadné dopravy (MHD), zatímco BLOK č. 7 – 10
se týká místních komunikací vedoucích v trase linek
městské hromadné dopravy (MHD). Komunikace
budou čištěny v pořadí uvedeném v jednotlivých
rozpisech.
Ing. Pavel Stránský,
referent oddělení životního prostředí ÚMČ
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE
REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ

Rekonstrukce koupelen, zděná jádra na klíč.
Zvýhodněné zimní ceny! Tel.: 608 232 111
Placená incerce

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Březen se nám letos zase vrátil ke svému tradičnímu obsahu, stal se
tentokrát Měsícem čtenářů. Bylo by smutné, kdyby to zrovna knihovna
nevyužila a neudělala pro své čtenáře a příznivce něco navíc.
Dovolujeme si vás tedy pozvat do knihovny na Kolaříkovu ulici na
dvě březnové akce.
První bude určena především dětem – na čtvrtek 10. 3. 2010
odpoledne pro ně připravili studenti knihovnické školy pásmo čtení
a povídání nazvané „Dobrodružství mezi stránkami“.
Aby nepřišli zkrátka ani ti, kteří chodili do školy naposledy v minulém století, pozvali jsme do knihovny na besedu hosta – PhDr. Irenu
Halovou, pracovnici Českého rozhlasu Brno, která nám bude povídat
nejen o rozhlasové soutěži „Řekni mi, co čteš...“. Účast přislíbil i šéfredaktor ČRo Brno Mgr. Jaromír Ostrý, režisér pořadu „Toulky českou
minulostí“. Poslechnout si ji, případně se na něco i zeptat, můžete ve
čtvrtek 25. 3. 2010 večer v 18:30 hod.
Srdečně vás zve i za své kolegyně Jana Paculová

Dům
dětí a mládeže
Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz
Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1

Rozhodl za Vás někdo o změně zdravotní pojišťovny?
Nelíbí se Vám to?

Rozhodněte se sami a lépe! Přejděte k nám
a využívejte naplno našich výhod!
NENABÍZÍME Vám jednorázové bonusy za přestup,
ale zajistíme Vám stabilně tyto služby:

• kvalitní a dostupnou lékařskou péči,
• včasnou úhradu zdravotnickým zařízením za Vámi čerpanou
zdravotní péči,
• nejkratší čekací lhůty pro lékařské zákroky,
• systém nakupování zdravotní péče,
• prostřednictvím CALL CENTRA Vám zajistíme objednání
k lékaři ve vybraných lokalitách s následným
rozšiřováním do míst celé naší působnosti,
• v oblasti zdraví a zdravotní péče nabízíme lékaře
a právníka na telefonu,
• výrazné slevy na životní i neživotní pojištění či penzijní
připojištění od Allianz pojišťovny,
• Websamoobsluhu – přístup k Vašemu účtu z pohodlí
domova,
• širokou síť slevových zařízení,
• příspěvky z Fondu prevence,
• a další výhody.

Více na našem CALL CENTRU 844 125 124 nebo na www.zpma.cz.

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE – Vaše Zdravá jistota!
Placená incerce

tel.: 603 277 961

Klub Rákosníček – hlídání dětí s programem (út, st, čt 8:00-13:00 hod.)
Dance – kroužek street dance – po 15:00-16:30 hod. náctiletí,
po 16:30 -17:30 hod., pro děti 4-7 let, pro MD (možnost hlídání dětí),
st 9:30-10:30 hod.
Body and mind – cvičení – st 17:30-18:30 hod.,
Body styling – st 18:30-19:30 hod.
Sborový zpěv – od 3 let s pohybovými pohádkami, pro školní děti
či studenty s muzikálovými melodiemi – den bude upřesněn.
Výtvarný atelier pro děti – rozvoj talentu – st 16:30-17:30 hod.
Akce: Jarní dílničky - 20. 3. 9:00 – 12:00 hod. formou stanovišť
velikonoční tvoření. Přezůvky, svačinu, květináč, něco na pečivo.
Cena asi 200,- Kč. Paní K. Psotová, tel.: 732 325 457.
Kurz masáží – od 10. 3. každou středu 17:30-19:00 hod. (8 setkání)
– naučíte se využívat masáže v každodenním životě jako výpomoc
i relaxaci. V ceně jsou materiály. S sebou: karimatku, krém,
ručník a přezůvky. Cena činí 1.300,- Kč. Přihlášky a platba do 5. 3.,
paní R. Čáslavová.
Letní tábory:
26.-30. 7. 2010 „Po stopách našich předků“, 8:00-16:00 hod.,
pro děti od 7 let, cena 900,- Kč. Informace: K. Psotová, tel.: 732 325 457,
k.psotova@seznam.cz
1.-6. 8. 2010 Dance camp – výtvarně taneční tábor v Olešné na
Vysočině, cena 2 850,- Kč, Informace: R. Čáslavová, tel.: 603 277 961.

Pobočka CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel.: 608 644 313, j.podzemna@email.cz
Malování vajec na Kořískové 2. 4. 2010 (velikonoční prázdniny)
9:00-10:30 hod. pro děti 4-6 let nebo mladší s doprovodem
10:30-12:00 hod. pro děti od 7 let, (barvení, malování voskem)
Cena činí 60,- Kč.
S sebou 6-10 natvrdo vařených vajec, nejlépe v originálním obalu
převázaném gumičkou.
Výtvarná dílna – keramika a drátkování pro dospělé a mládež,
pondělí 8. 3. 2010 od 17:00-18:30 hod. V případě zájmu možnost
hlídání dětí formou výtvarného kroužku pro děti od 5ti let.

R. Čáslavová

Výročí narození T. G. Masaryka
7. března letošního roku si připomínáme 160. výročí narození zakladatele a prvního prezidenta Československé
republiky Tomáše Garrigue Masaryka.
V nově vzniklé republice jej Národní shromáždění 14. listopadu 1918 poprvé zvolilo
hlavou státu. Do čela státu byl pro svoji
všeobecně uznávanou autoritu zvolen
ještě třikrát - v letech 1920, 1927 a 1934. Po
celou dobu výkonu prezidentské funkce
usiloval o to, aby Československo zakotvilo v Evropě jako respektovaný svobodný
a demokratický stát.
Jako politik, státník i vysokoškolský
pedagog – filozof byl všeobecně uznávanou autoritou doma i v zahraničí. Mezi vojáky v legiích ještě v době
1. světové války a později i obecně se mezi širokými vrstvami rozšířilo
důvěrné označení T. G. Masaryka jako „tatíčka“. Za svůj rozhodující podíl
na vzniku samostatné Československé republiky byl později různými
způsoby oceňován i oficiálně. K 80. narozeninám v roce 1930 mu byla
prokázána nejvyšší možná pocta tím, že Národní shromáždění podle
klasického římského vzoru vyhlásilo speciální ústavní zákon ve znění:
„T. G. Masaryk zasloužil se o stát.“ V závěru aktivní politické činnosti byl
při abdikaci z nejvyšší funkce v roce 1935 ještě poctěn čestným titulem
„prezident Osvoboditel“.
Nikdy si nepotrpěl na přepych a přílišné okázalosti, z tohoto důvodu
rázně odmítl mnohé vážně míněné úvahy o tom, aby místem jeho
posledního odpočinku se stal Národní památník na pražském Vítkově,
který se tak měl stát jakýmsi mauzoleem. Po abdikaci poslední dva roky
svého života strávil na zámku v Lánech, kde také 14. září 1937 umírá.
Jeho ostatky byly uloženy po boku milované manželky Charlotty do
prostého hrobu na lánském hřbitůvku.
Jan Jandl
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PLACENÁ INZERCE
MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Dovolená:
15.3.2010– 19.3.2010. 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 březnových akcích:

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

11. 3. 2010

9:15 – 10:30 hod., Koncertní sál ZUŠ

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

15. 3. 2010

9:15 – 10:30 hod., Koncertní sál ZUŠ

Koncerty pro Mateřské školy

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, spolehlivost
kvalita. Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

Koncerty pro Mateřské školy
16. 3. 2010

9:15 – 10:30 hod., Koncertní sál ZUŠ

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.

17. 3. 2010

18:00 hod., Koncertní sál ZUŠ

22. 3. 2010

19:00 hod., Koncertní sál ZUŠ

24. 3. 2010

18:00 hod., Koncertní sál ZUŠ

Koncerty pro Mateřské školy

HODINOVÝ MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936

Žákovský koncert

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

Koncert Společnosti B. Martinů

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

Koncert pedagogů ZUŠ V. Kaprálové

Mgr. H. Jankovská

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
TĚLOVÝCHOVNÉ poradenství /testování, kondice, hubnutí/
sportovní a relaxační masáže, Mokrá Hora, 723 303 236, 541228342,
www.miroslav.stipek@sweb.cz.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
PRONAJMU garáž, ul. Kremličkova, mobil: 737 741 133
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let 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.
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových jader-voda, topení, plyn,
elektro, zednické a obkladačské práce. Tel. 737 084 998, 733 677 141,
e-mail: m.jonas@atlas.cz
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.
NABÍZÍM vedení účetnictví, mzdy, DPH. Dvacetiletá praxe v oboru.
Rozíková, ul. Renčova, mobil: 605 808 687
VYMĚNÍM dvoupokojový družstevní byt ve Slatině po rekonstrukci
za čtyřpokojový družstevní nebo jiný v Řečkovicích. Doplatek
respektuji. Rozíková, ul. Renčova, mobil: 605 808 687
KOUPÍM byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova. Tel.: 732 32 92 74
Manželé koupí byt v Řečk., nejlépe po GO. Tel.: 606788710
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji vaše nebo moje přístroje
(Set-top-box, TV, DVD). Ing. Chládek, tel. 728 256 067.
KOUPÍM byt v Řečkovicích v OV 2+1/2+kk, cena do 1.800.000, nebo
3+1/3+kk, cena do 2.000.000. Mobil: 775 394 449.
UVOLNÍM zahrádku v osadě ČZS Řečkovice s podsklepenou
chatkou-na ceně za chatku se dohodneme. Mobil: 602 816 792
PILATES a chi-toning, lekce ve FITKU JANA. Fit víkendy, dovolená v ČR
i u moře. www.fitkojana.cz, tel: 776 151914
NABÍZÍM soukromé doučování i výuku angličtiny a francouzštiny
pro děti i dospělé - začátečníky, notorické začátečníky i mírně
a středně pokročilé, podle domluvy, individuálně i ve dvojicích stejné
pokročilosti. Pro středně pokročilé mohu nabídnout i výuku na základě
literárních textů, včetně biblických textů pro děti, která zahrnuje četbu,
konverzaci i gramatiku. Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. posch.,
Mgr. Hana Hájková, tel. 775 104 820, e-mail: hanahajkova@cenrum.cz
nebo hana08anna@yahoo.com
BABYSEN. Nově otevřená prodejna. Nabízíme kojenecke a dětské
oblečení pouze renomovaných značek: BIO oblečení Ludmyr, Fixoni, Dirkje,
Sweet peanut a mnoho dalších. WWW.BABYSEN.CZ,
Purkyňova 35e, Brno-Královo Pole v komplexu EDEN

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

16. března 2010 v 17:30 hod. v sále školy

KONCERT žáků pěveckého oddělení
k výročí BOHUSLAVA MARTINŮ
24. března 2010 v 19:00 hod. v sále školy

Zákon, nezákon – obětaví lidé
stejně odmetají
„To mokré bílé svinstvo padá mi za límec“ – tak znějí úvodní slova
oblíbené Nohavicovy písně „Ladovská zima“. V pátek 8. ledna 2010 jsme
to cítili na vlastní kůži ve zvláště nebývalé míře. Na nebi se roztrhla
pomyslná sněhová peřina a Brno zasypaly během dne přívaly čerstvého prašanu. Úklidové firmy, ač měly samozřejmě ihned pohotovost,
nebyly schopny okamžitě situaci zvládnout. Během dopoledne došlo
k výpadkům u linek MHD, dopravní prostředky se posouvaly pomalu
rozježděnou vrstvou sněhu, ze kterého se po chemickém posypu stala
hustá kaše. Chodci se bořili do vysokých závějí a přechod silnice se pro
mnohé stal zvláště těžkou disciplínou.
Do odpoledne nasněžilo snad čtvrt metru a nebylo jasné, jak bude
hustá síť chodníků a chodníčků v naší městské části vlastně vypadat.
Firmy objednané na tyto práce se pochopitelně nejdříve věnovaly důležitým tepnám a hlavním cestám na sídlištích, v centrální části Řečkovic
a u nákupních středisek. Naštěstí se na ulicích objevila velká řada majitelů rodinných domů, kteří bohudíky ignorovali nový zákon. Chopili se
lopat a košťat a dali se do úklidu před svými nemovitostmi, čímž se řada
chodníků stala lépe průchozích ještě před příjezdem úklidové techniky.
Je potěšitelné, že lidé nezůstali lhostejní ke svému okolí nejen v tomto
případě, ale i opakovaně, a do jisté míry tak zdarma napomáhají ke
zdárnému zvládnutí těchto krizových momentů. Myslím si, že jim za to
patří velký dík. Nejen ode mne, ale věřím, že jistě i především od seniorů
a maminek s kočárky, pro které byl tento den, ale i dny a týdny následující zvláště těžké, neboť letošní zima je zase po čase opravdu „ladovská“.
Jiří Prchal
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SPORT
Vynikající úspěch mladé řečkovické karatistky
Karatisti brněnského Taro Kan Karate Teamu se úspěšně vypořádali s Mistrovstvím České republiky žáků
v karate, které se konalo v Ústí nad Labem v již tradičním termínu Mikulášského víkendu. Nejúspěšnějším
zástupcem našeho oddílu byla jedenáctiletá Sabina Forstová z Řečkovic. Ta vybojovala hned dva
mistrovské tituly v kategorii mladších žákyň, a to jak v souborném cvičení kata, tak v zápase kumite hmotnostní kategorie nad 35kg. Získat takový „double“ se letos nikomu jinému nepovedlo.
Tento výborný výsledek však není velkým překvapením pro ty, kteří Sabinu sledují dlouhodobě,
protože se neustále posouvá vpřed ve výkonnostních žebříčcích Českého svazu karate, kde závodníci
i týmy získávají body za umístění na domácích i zahraničních karate turnajích. Letošní sezónu tak Sabina
zakončila s obrovským náskokem na prvním místě v žebříčku žáků, a na druhém místě v rámci všech
českých karatistů, kdy až za ní skončily i dlouhodobé opory českého seniorského reprezentačního týmu.
Za tyto úspěchy vděčí Sabina nejen svým trenérům, svému talentu a obrovské píli v přípravě, ale i fantastické podpoře od svých rodičů, kteří s ní i její sestrou Simonou neváhají objíždět téměř všechny turnaje
v České republice a blízkém okolí.
Kromě Sabiny se pak na úspěšné reprezentaci Brna na mládežnickém šampionátu za náš oddíl podíleli
ziskem stříbrných medailí i Tomáš Zaťko v kata mladších žáků a Pavel Polák v kumite starších žáků do 60kg.
I díky nim skončil náš tým na skvělém pátém místě z pětačtyřiceti zúčastněných karate klubů. Zapomenout
bychom neměli ani na bronzovou medaili v kata mladších žákyň, kterou vybojovala Sabina Křížová ze
spřáteleného oddílu SVČ Domeček Brno.
Ing. Jozef Chocholáček, trenér, Taro Kan Karate Team Brno

Naši florbalisté opět úspěšní
Florbalové družstvo žáků ZŠ Novoměstská 21 se po sérii
postupových turnajů stalo vítězem okresního kola Brno – město
a postoupilo do krajské soutěže. Dne 19. 1. 2010 se naši florbalisté utkali v Jedovnicích s dalšími účastníky krajského finále
základních škol a víceletých gymnázií.
Družstvo ve složení Filip Dušil, Alexandr Kytner, David Smíšek,
Kamil a Martin Šebelovi, Petr Švestka, Ondřej Teplý a David
Uhříček pod vedením pana učitele Herosche ani tentokrát naší
škole neudělali ostudu. V jedovnické sportovní hale zdolali tři
soupeře - vítěze z jiných okresů - a postoupili do semifinále
turnaje z prvního místa ve skupině. Zde se utkali o postup do
finále s družstvem ZŠ Znojmo, kdy po dramatickém a nervózním
utkání naše družstvo zvítězilo 3:2. Ve finále nás čekalo nenápadné
družstvo ZŠ Těšany a dlužno dodat, že i pamětníci finálových
turnajů dlouho po zápase hovořili o tom, že takové drama na
palubovce dlouho neviděli. Našich osm statečných nastoupilo
po čtyřech odehraných zápasech proti družstvu, které mělo k
dispozici kompletní dvě pětky na střídání a dva brankaře. Ještě 3
minuty před koncem naše družstvo vedlo po urputné bitvě 2:1,
poté došlo k neočekávanému obratu a hráči Těšan minutu před
koncem obrátili výsledek ve svůj prospěch 3:2. V ten okamžik se
z pana učitele Herosche stal kouč hodný našich reprezentačních
trenérů a v poslední minutě odvolal brankaře, aby naši hráči 10
vteřin před koncem srovnali výsledek na 3:3. O vítězi krajského
turnaje rozhodly trestné nájezdy, ve kterých byli hráči Těšan o
jeden gól úspěšnější.
Nezbývá než poděkovat všem hráčům za sportovní reprezentaci nejen školy, ale i městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, trénujícímu učiteli Mgr. Heroschovi a v neposlední řadě i
panu Liboru Haluzovi, který byl jako trenér u sportovních začátků
těchto dnes úspěšných florbalistů.
V současné době myslíme i na „florbalový potěr“, žáky
prvního stupně. Pod vedením trenéra pana Mikšla se připravují
na své budoucí úspěchy jak pod hlavičkou naší školy, tak i pod
hlavičkou „Buldogs Brno“. Všichni zájemci o florbal jsou proto
vítáni na naší úspěšné florbalové škole.
Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy

Rodinné centrum MaTáTa
se představuje
Rodinné centrum MaTáTa (dříve MC Brno - Klokánek) je
neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je vytvářet příjemné
a podnětné prostředí pro rodiny s dětmi, nejčastěji v jejich životní
fázi v období na mateřské nebo rodičovské dovolené. V rodinném
centru mohou děti navazovat první sociální kontakty s vrstevníky.
Naučí se spoustu nových věcí a prožijí zde příjemné chvíle.
Poslední rok a půl sídlí RC MaTáTa v Řečkovicích na ulici
Vážného 6, v prostorách Sboru Páně CČSH. Dětem je zde
k dispozici vybavená herna a pravidelný program s hudebním,
tanečním, sportovním nebo výtvarným zaměřením.
RC MaTáTa pořádá také množství aktivit pro širší veřejnost.
Zájemci se nemusí předem hlásit ani chodit pravidelně. Vstupné
činí 30,- Kč za rodinku a den, pro členy 20,- Kč.
Oznámení o našich aktivitách bývá uveřejněno v předstihu
na webových stránkách: www.matata.cz; kontaktovat nás můžete
také na tel.: 605 243 249 nebo e-mailu: matata@klikni.cz
Sabina Karásková, předsedkyně RC MaTáTa

Založení místní organizace TOP 09
Na sklonku měsíce ledna, dne 28. 1. 2010, proběhl
ustavující sněm místní organizace TOP 09 Brno – Řečkovice.
Sněm zvolil předsedu místní organizace, kterým se stal
Mgr. Ondřej Vít, místopředsedu a další tři členy výboru.
Na jednání sněmu byl přítomen i předseda regionálního výboru TOP 09 Brno – město Mgr. Jan Levíček, který
přítomné seznámil s uplynulým vývojem od vzniku strany
TOP 09 - od léta loňského roku až do dnešních dní.
Dále pojednal o konání regionálního, krajského a celostátního sněmu a nastínil rovněž informace k nadcházejímu „supervolebnímu“ roku 2010, včetně chystaných akcí
a přípravy volební kampaně. V závěrečné diskusi pak zazněly
názory a postřehy samotných členů -delegátů sněmu. Místní
organizace TOP 09 Brno – Řečkovice tak vstupuje na politické kolbiště v naší městské části.
Mgr. Ondřej Vít, předseda místní organizace
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KULTURA
Pozvání na obrazy Aleše Holubáře

Po delší řadě nám známých a lety prověřených jmen výtvarných
umělců přichází v březnu na scénu Galerie na radnici malíř z Prahy Aleš
Holubář. Patří ke střední generaci současných umělců, zabývajících se
figurativním, tedy realistickým zachycením sledovaných objektů. Jeho
obrazy upoutají pestrostí barev, výtečnou sebekontrolou při vedení
štětce i vytříbeností vkusu při hledání motivů. Vedle až panoramatických
přírodních motivů z putování po své vlasti a prosluněného Středomoří
můžeme obdivovat i jeho malby detailů okouzlujících výtvorů přírody z
říše rostlin. Jako malíř žijící v Praze podlehl i on kouzlu starých městských
zákoutí i podmanivým pohledům na architekturu zanechanou nám
našimi předky.
Výstava děl z posledních let tvorby Aleše Holubáře bude zahájena
vernisáží v pátek 19. března 2010 v 18:00 hod. v galerii na řečkovické radnici, otevřena bude jako obvykle v pracovní dny od 14:00
do 17:00 hod., o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
Výstava potrvá do neděle 28. března 2010.
Příjemný zážitek z výstavy přeje všem návštěvníkům
Ivan Koláčný,
předseda komise kultury a informací RMČ

Dětské divadlo v Řečkovicích
Kam se vydat s dětmi, když je na pískovišti chladno a před televizní
obrazovkou zase trochu moc pohodlno? Vezměte je na divadelní
představení! Divadlo pro nejmenší nabízí o víkendech Veselá kavárna
v Brně-Řečkovicích. Po divadle si dopřejte poklidnou kávu – centrem
Veselé kavárny je velký herní kout, kolem kterého jsou rozmístěny stoly
umožňující kontrolu dětí a současné užívání si kavárenské pohody.
Ve Veselé kavárně se pořád něco děje! V únoru a dubnu
k obvyklým divadelním představením pro nejmenší přibude i pohádkový karneval s Divadlem Koráb, který uvítá malé i velké, v originálních
kostýmech i bez nich. Čeká na vás dopoledne plné her a soutěží jako
třeba klání s nafukovacími balonky nebo přetahování lanem. Divadlo
Koráb přiveze loutky, se kterými zažijete Krmení draka, Taneček s Obrem
a zjistíte, jak hbité jsou Mrštné vochomůrky. Soutěže střídají taneční
písničky.
Na návštěvu se těší

Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček
Joseph Haydn – SEDM POSLEDNÍCH SLOV
NAŠEHO VYKUPITELE NA KŘÍŽI

Mnozí si pamatují výjimečný vánoční koncert Moravského kvarteta
v roce 2007 ve Sboru Páně CČSH. Již tehdy, na popud členů Moravského
kvarteta, vzešla myšlenka pozvat do Řečkovic k vystoupení Janáčkovo
kvarteto. Myšlenka je jedna věc, realizace druhá. Dlouho dopředu se
hledal společný termín, abychom měli možnost slyšet hudbu ve špičkovém podání Janáčkova kvarteta se špičkovým přednesem a krásnou
češtinou pana Alfreda Strejčka, jehož pořady ve Sboru Páně CČSH se již
staly tradicí.
Nakonec se to podařilo, takže můžeme pozvat všechny, kdo
mají zájem nejen o umělecký, ale i duchovní zážitek, na vystoupení
Janáčkova kvarteta dne 27. března 2010 v 19:00 hod., v rámci kterého za
spoluúčinkování Alfreda Strejčka bude uvedeno dílo Josepha Haydna
– „SEDM POSLEDNÍCH SLOV NAŠEHO VYKUPITELE NA KŘÍŽI“.
Místa ve Sboru Páně CČSH na Vážného ulici 6 je možno si rezervovat na tel.: 776 032 149 nebo e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je
dobrovolné, doporučená výše činí 80,- Kč. Výtěžek bude věnován na
podporu projektu Centra křesťanské kultury.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH
o.s. Verbum et musica

Srdečně zveme všechny zájemce
na tradiční velikonoční výstavu

pořádanou v Mateřské škole Tumaňanova 59, Mokrá Hora,
zastávka autobusu č. 70 – Skrejš, ve dnech:

sobota 27. března 2010
neděle 28. března 2010
vždy od 13:00 do 18:00 hod.

K vidění budou výrobky dětí, velikonoční kraslice a naše tradiční
velikonoční soutěž o „nejoriginálnější“ kraslici, kterou budou vyrábět
děti společně s rodiči.
Monika Hofírková, MŠ Tumaňanova 59, Brno

VESELÁ KAVÁRNA
Měřičkova 18, Brno-Řečkovice
tel.: 541 211 890, http://www.veselakavarna.cz/
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