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První aprílová sobota v Zamilovaném hájku mohla romanticky založeným pozorovatelům snadno připomínat prostředí dobrodružných
povídek Jacka Londona.
Podobně jako zlatokopové z bájného Yukonu se také skauti a pionýři z naší osady opakovaně pouštějí do honby za „poklady“ moderní
doby. Jisté rozdíly ovšem nelze přehlédnout - zatímco George Carmack a jeho indiánští průvodci měli skutečný důvod k radosti, když
během lovu lososů docela náhodou narazili na zlato, naši hledači stáli v rozpačitém údivu nad mnohem prozaičtějšími nálezy. Střepy
lahví, kusy pneumatik, dřevěných trámů, zrezivělých železných předmětů, ale i kuriózní  nálezy jako ponožky, boty, pánvička, lednička,
plastika prsou či zbytky kanoe, která se zřejmě rozpadla na březích rozbouřené Ponávky, se vršily do úhledných hromádek podél cesty.
Soupeření obou zainteresovaných skupin ustalo ve chvíli, kdy se naleziště ukázalo být dosti bohatým pro všechny. Oba průvodci si v míru

zabrali vyhlédnuté claimy a pokračovali v práci. Kolemjdoucí výletníci
si vystavené předměty se zájmem prohlíželi a v některých případech
dokonce zvažovali jejich další využití. Kupodivu žádný z nálezů
nebyl odcizen.
Všichni úspěšní hledači snili o odměně v podobě hospody
„U jednookého Jima“ či alespoň malého baru „U tlusté Gerty“,
neboť v nalezených lahvích nezbyla ani kapka ohnivé vody.
Na odměnu však pomýšlela pouze průvodkyně po drsné divočině
Hanka Procházková, která hledačům rozdávala z obrovské hromady
voňavých koláčů. Inu, přesně podle přísloví.
A konečně - víte, že na Aljašce mají muzeum, kde vystavují ty
největší valouny zlata? Možná by stálo za úvahu zřídit něco
podobného i v naší osadě, dokud máme z čeho vybírat.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z XXVA Z XXVA Z XXVA Z XXVA Z XXV. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ
A Z 59. SCHŮZE RMČA Z 59. SCHŮZE RMČA Z 59. SCHŮZE RMČA Z 59. SCHŮZE RMČA Z 59. SCHŮZE RMČ

XXVXXVXXVXXVXXV. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se konalo 9. 3. Zasonalo 9. 3. Zasonalo 9. 3. Zasonalo 9. 3. Zasonalo 9. 3. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo výsledek inventarizace majetku, pohledávek a peněžních

účtů městské části za rok 2005,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje a směny pozemků,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

59. schůz59. schůz59. schůz59. schůz59. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 22. 3. Rada:onala 22. 3. Rada:onala 22. 3. Rada:onala 22. 3. Rada:onala 22. 3. Rada:

- doporučila ZMČ schválit návrh závěrečného účtu městské části
za rok 2005,

- schválila poskytnutí prostoru ve zpravodaji ŘEČ k prezentaci
politických subjektů zaregistrovaných do voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR - každý subjekt má k dispozici jednu
čtvrtinu strany za poplatek 1 000 Kč,

- schválila poskytnutí venkovní části areálu bývalého pivovaru k pořádání
předvolebních shromáždění s občany za poplatek 100 Kč,

- schválila mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností
při výběru dodavatele, který provede rekonstrukci školní kuchyně
v ZŠ Novoměstská 21, se společností AP Investing, s. r. o.,
Palackého tř. 12, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
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Na škole bylo v souladu s novým „školským zákonem“ zřízeno školní
poradenské pracoviště v čele s Mgr. Reiterem a Mgr. Hadačovou. Již
druhým rokem v něm pracují odborníci, kteří pomáhají žákům
s řešením především školních, ale i jiných problémů. Školní psycholog,
speciální pedagog, výchovný poradce, kariérový poradce a preventista
se věnují žákům, kteří mají potíže s učením, výchovné problémy ve
škole a ve třídě, při mimoškolních aktivitách, ale i v rodině. Tým
specialistů pak společně ve spolupráci s žákem a jeho rodiči hledá
optimální řešení. Činnost je zaměřena i na vhodnou volbu dalšího
studia a budoucího povolání. V zásadě jde o to, aby žák nebyl na své
problémy sám, měl možnost se někomu svěřit a hledat cestu k řešení.
Sama rodina na to někdy nestačí.
Další zajímavostí naší školy je péče o předškolní děti z řečkovických
MŠ. Ve spolupráci s nimi pravidelně organizujeme přípravné kurzy
pro děti před vstupem do školy. Paní učitelka Mackerlová s dětmi
procvičuje především motoriku a výslovnost, učí děti soustředěnosti
a samostatnosti při práci. Velký význam má i samotné poznání
školního prostředí a seznámení se s paní učitelkou.
Žáci 4. a 5. tříd absolvují v každém ročníku kurz bruslení pod
vedením profesionálních trenérů. Začátečníci se naučí základům,
pokročilí pak zdokonalují bruslařskou techniku. Mnozí zvládnou
i složitější prvky - jízdu vzad, přešlapování a dokonce i malé piruety.
Všichni se něco nového naučí a hlavně rozvíjejí své pohybové
dovednosti, zažijí legraci a vyučování tělocviku trochu jinak.
Nadstandardní aktivitou školy je výuka anglického jazyka pro
předškoláky, která je vedena paní učitelkou Hanou Slavíčkovou
přímo v MŠ Novoměstská, Škrétova a Tumaňanova. Děti mají
možnost pokračovat v 1. třídě na naší škole. Vybarvují obrázky
a přitom se seznamují s prvními slovíčky, říkají jednoduché říkanky,
nadšeně cvičí a zpívají při písničkách s pohybem.
A jaké jsou ohlasy rodičů?
„Mou starší dceru učila a mladší nyní učí Mgr. Hana Slavíčková.
Obě se na hodiny angličtiny těší a písničky si spolu zazpívají
i doma“, říká Ing. R. Velechovská o své zkušenosti z MŠ Tumaňanova.

„Moje dcera začala s angličtinou ve školce letos. Slovíčka, písničky
a básničky se učí hravě a se zájmem“, říká Mgr. M. Dračková
z Mokré Hory.
Od 1. září 2006 budou mít možnost výuky angličtiny na
ZŠ Novoměstská všichni noví prvňáci, a to jak „pokročilí“, kteří
začali s výuku ve školce, tak i děti, které teprve s tímto jazykem
začnou.

Zájemci se mohou informovat a přihlásit na tel.: 541 321 508.
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Výstavba mateřské školy na Mokré Hoře, tehdy ještě patřící pod
Brno-venkov, byla zahájena v roce 1957, a to formou akce „Z“,
takže plně platí, že je to společné dílo obyvatel Mokré Hory.
Bylo třeba vynaložit mnoho úsilí, nadšení, obětavosti a lásky
k těm nejmenším, aby mohla být školka k 1. 5. 1961 otevřena.
S přípravou výstavby a se stavebními pracemi jsou spojena jména
R. Skoumala, Fr. Špidly, R. Fintese, A. Veselého a místního
občana Ludvíka Daňhela. Díky nadšení a pracovitosti mladých
i starších, mohla být stavba dokončena.
První ředitelkou byla Vlasta Šedivá, která ve školce působila do
roku 1982. O prvních 30 dětí se spolu s ní starala učitelka Marie
Proxová a zdravotní stav dětí sledovala MUDr. Jiřina Setinská.
Vnitřní vybavení je spojováno s prací manželů Šívrových. Postupně
byla školička dobudovávána, úpravou okolí na parčík s travnatou
plochou, květinami, cestičkami, usazením dvou laviček, oplocením
pozemku se vstupní brankou, nákupem hraček, průlezek, úpravou
pískoviště, vybavením dvěma gumovými bazény pro letní koupání,
skluzavkami, houpačkami, atd.
Zajímavý je zápis v kronice z roku 1961 o návštěvě Zdeňky
Gebertové z Kanady, která pořídila barevné fotografie pro školku
a kanadské noviny.
V roce 1975 došlo, pro velký počet přihlášených dětí (42),
k rozšíření o druhé oddělení, které o 6 let později zaniklo.
Zvláštní je také potěšující informace z roku 1968, kdy byla
škola vyhlášena jako nejzdravější v Brně.
Po ukončení činnosti ředitelky Vlasty Šedivé vedla MŠ do roku
1991 učitelka Marie Proxová. V letech 1991-1994 ve funkci
ředitelky působila paní Jaroslava Vlčková., v roce 1994 školku
vedla zastupující ředitelka Anna Kovaříková, v letech 1995-99
byla ředitelkou paní Lenka Petrová, kterou všichni nazývali ženou
rozdávající úsměv a dobrou náladu., od roku 1999 do roku
2003 školku vedla paní Monika Hofírková, nyní na mateřské
dovolené, a od roku 2003 je vedením školky pověřena Romana
Kračmerová.
Pro úplnost uvádím ještě jména učitelek, které byly v kronice
jmenovány: Lenka Krčmová, Renata Veselá, Naďa Slováková,
Lenka Roháčková, Radmila Daňhelová, Simona Pospěchová,
Monika Hofírková, Lenka Kohoutková, Romana Kračmerová,
Emilie Gyndlerová. Ty se od roku 1961 do roku 2005 staraly
o 3 150 dětí (nejsou započtena 80. léta, která nejsou v kronice
komentována).
MŠ Tumaňanova je školka, jejíž okna stále zdobí nové, pěkné,
veselé výtvory dětí, v jejímž areálu se konalo nespočet akcí,
oslav, slavností, karnevalů, soutěží. Pestrost činností dětí pod
vedením paní učitelek byla veliká. Plavání v krytém bazénu,
návštěvy divadel, výlety do blízkého i vzdáleného okolí, večerní
výpravy za „Martinem na bílém koni“, výstavky výrobků dětí
i učitelek, pořádané pro veřejnost, jsou kouzelné, inspirující
a nezapomenutelné.
Za vynaložené úsilí, obětavost, laskavost a lásku k našim dětem,
Vám, paní ředitelko a paní učitelky, i vašim všem předchůdkyním
upřímně děkujeme a přejeme hodně tvůrčích nápadů, trpělivosti
a radosti při práci s dětmi.
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TENTTENTTENTTENTTENTOKRÁOKRÁOKRÁOKRÁOKRÁT S BESEDT S BESEDT S BESEDT S BESEDT S BESEDAMIAMIAMIAMIAMI
PRPRPRPRPRO ZÁJEMCE!O ZÁJEMCE!O ZÁJEMCE!O ZÁJEMCE!O ZÁJEMCE!

Dne 11. 5. a 12. 5. 2006 Základní škola
Brno, Horácké náměstí 13, otevírá své
dveře pro všechny zájemce z řad rodičů současných i budoucích
žáků školy a  pro všechny ostatní zájemce z řad veřejnosti.

1111111111. 5. 2006 od 1. 5. 2006 od 1. 5. 2006 od 1. 5. 2006 od 1. 5. 2006 od 16 hodin6 hodin6 hodin6 hodin6 hodin
otevíráme na pracovišti Horácké náměstí besedy pro zájemce

1. Práce školního psychologa (spolupráce s rodiči, žáky,
učiteli, práce s kolektivy...)
školní psycholožka Mgr. Ivana Chatrná

2. Práce s dětmi s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,
dyskalkulie…)
speciální pedagog Mgr. Barbora Dusová

3. Šikana
pracovníci K - centra Sládkova

4. Spolupráce školy a rodičů s Orgánem sociálně právní
ochrany dětí
pracovnice ÚMČ

5. Prevence trestné činnosti u mládeže
pracovník Městské policie Ing. Pospíchal

6. Školní vzdělávací program ve škole
koordinátoři programu, ředitelka školy

111112. 5. 2006, 8 - 12. 5. 2006, 8 - 12. 5. 2006, 8 - 12. 5. 2006, 8 - 12. 5. 2006, 8 - 12 hodin2 hodin2 hodin2 hodin2 hodin
Den otevřených dveří ve třídách na 1. i na 2. stupni obou
pracovišť (Horácké náměstí 13 a Uprkova 1a)

Srdečně zveme všechny zájemce

Základní šZákladní šZákladní šZákladní šZákladní škkkkkola Brola Brola Brola Brola Brno, Horno, Horno, Horno, Horno, Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 133333

LESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLALESNICKÝM SLAVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEM
5. - 8. KVĚTN5. - 8. KVĚTN5. - 8. KVĚTN5. - 8. KVĚTN5. - 8. KVĚTNA 2006A 2006A 2006A 2006A 2006

Všechny příznivce a milovníky krásné jarní přírody zveme na
dálkový pochod v oblasti východně od Brna. Trasy vedou
Brněnským masivem, Adamovskou vrchovinou, oblastí
lesnického Slavína s mnoha lesními zákoutími a palouky
s památníky významných lesních pracovníků a s četnými
studánkami hlubokými lesy i mnohými pozoruhodnými místy.
Kilometráž je navržena převážně po turistických značkách. Trasy
pochodu nalezneme na turistické mapě č. 85 OKOLÍ BRNA
Svratecko a na mapě č. 86 OKOLÍ BRNA Moravský kras.

PátPátPátPátPátek 5. 5.ek 5. 5.ek 5. 5.ek 5. 5.ek 5. 5.
15.00 - 17.00 - 5, 13 a 20 km pěší, 21 a 49 km cyklo

19.00 - 21.00 - start 103 km pěší

SoboSoboSoboSoboSobottttta 6. 5.a 6. 5.a 6. 5.a 6. 5.a 6. 5.
6.00 - 7.30 - 50 km pěší a 89 km cyklo

6.30 - 8.00 - 41 km pěší
7.00 - 8.30 - 34 km pěší a 47 km cyklo

7.30 - 9.00 - 21 km pěší
8.00 - 9.30 - 9 km pěší a 22 km cyklo

8.30 - 10.30 - 5 km pěší
19.00 - 21.00 - start 102 km pěší

NNNNNeděle 7eděle 7eděle 7eděle 7eděle 7. 5.. 5.. 5.. 5.. 5.
6.00 - 7.30 - 50 km pěší a 84 km cyklo

6.30 - 8.00 - 42 km pěší
7.00 - 8.30 - 35 km pěší a 63 km cyklo

7.30 - 9.00 - 21 km pěší
8.00 - 9.30 - 11 km pěší a 24 km cyklo

8.30 - 10.00 - 5 km pěší
19.00 - 21.00 - start 102 km pěší

PPPPPondělí 8. 5.ondělí 8. 5.ondělí 8. 5.ondělí 8. 5.ondělí 8. 5.
6.00 - 7.30 - 36 km pěší a 74 km cyklo

7.30 - 9.00 - 22 km pěší
8.00 - 9.30 - 10 km pěší a 20 km cyklo

8.30 - 10.00 - 5 km pěší

Každý účastník obdrží na startu popis trasy s mapkou a drobné
občerstvení, v cíli diplom a možnost získat příležitostní odznak
pochodu a mnoho krásných razítek. Těšíme se na Vaší účast.

ČerČerČerČerČerný - Uný - Uný - Uný - Uný - Urrrrrsussussussussus

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORYYYYY
MČ BrMČ BrMČ BrMČ BrMČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora pořa pořa pořa pořa pořádáádáádáádáádá
vvvvve II. čtvre II. čtvre II. čtvre II. čtvre II. čtvrtletletletletletí 2006 přtí 2006 přtí 2006 přtí 2006 přtí 2006 přednášednášednášednášednášky prky prky prky prky pro senioro senioro senioro senioro senioryyyyy:::::

NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Kno, Kno, Kno, Kno, Kořořořořořensensensensenského 23akého 23akého 23akého 23akého 23a
7. 4. Ing. Zuzana Druckmüllerová Špicberky I. ostrovy v Severním moři 17.00 h

21. 4. Jan Vlasák Cesta na Kavkaz 17.00 h
28. 4. pan Ošmera Japonsko 17.00 h
5. 5. Mgr. Rudolf  Gryc Putování po Itálii 17.00 h

12. 5. Ing. Arnošt Mader Skandinávie 17.00 h
19. 5. Ing. Zuzana Drucmüllerová Špicberky II. 17.00 h
26. 5. prof. PhDr. Sedlák Secese 19. stol., I. svět. válka 17.00 h
2. 6. prof. PhDr. Druckmüller, CSc. Záhadné slunce 17.00 h
9. 6. RNDr. Tomáš Rusek Cestou necestou až... 17.00 h

16. 6. Mgr. Jaromír Procházka Pobalstské republiky 17.00 h

NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Tno, Tno, Tno, Tno, Tumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanovvvvva 1a 1a 1a 1a 166666
3. 4. RNDr. Tomáš Rusek Pod Kančendzongou na kole

a ultramaratonsky (Indie) 17.00 h
24. 4. Mgr. Jaromír Procházka Maloasijské Turecko 17.00 h
15. 5. Mgr. Rudolf Gryc Španělsko I. 17.00 h
29. 5. prof. PhDr. Druckmüller, CSc. Zatmění slunce v Tichém oceánu 17.00 h
12. 6. Mgr. Martin Bělocký Ladakh - Malý Tibet 17.00 h

ZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDY PRY PRY PRY PRY PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
MČ BrMČ BrMČ BrMČ BrMČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora pořa pořa pořa pořa pořádá v měsíci květnuádá v měsíci květnuádá v měsíci květnuádá v měsíci květnuádá v měsíci květnu

2006 jednodenní zájezdy pr2006 jednodenní zájezdy pr2006 jednodenní zájezdy pr2006 jednodenní zájezdy pr2006 jednodenní zájezdy pro důchodce:o důchodce:o důchodce:o důchodce:o důchodce:
VVVVVídeň, Schönbrídeň, Schönbrídeň, Schönbrídeň, Schönbrídeň, Schönbrunn - 1unn - 1unn - 1unn - 1unn - 177777. května. května. května. května. května

Přihlásit se lze osobně v budově NADĚJE na adrese Brno, Hapalova
20, každý čtvrtek od 14.30 hodin u paní Mikešové.

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍ
UMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
UNIVERSUM, S.R.OUNIVERSUM, S.R.OUNIVERSUM, S.R.OUNIVERSUM, S.R.OUNIVERSUM, S.R.O.....
se sídlem v Brně-Řečkovicích,

Kořenského 23a
srdečně zve na následující akce školy

DNY ODNY ODNY ODNY ODNY OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
24. - 27. 4. 2006

od 14.00 do 18.00 hod
UkázkUkázkUkázkUkázkUkázkooooovvvvvé hodiné hodiné hodiné hodiné hodiny ty ty ty ty tanečního odděleníanečního odděleníanečního odděleníanečního odděleníanečního oddělení

27. 4. 2006
od 14.30 do 18.30 v sále školy

Přijímací řízení a zápis bude probíhat
v pracovní dny

v měsíci květnu a červnu vždy od
14.00 do 18.00 hodin

TTTTTrrrrrenčín, Tenčín, Tenčín, Tenčín, Tenčín, Trrrrrenčiansenčiansenčiansenčiansenčianské Tké Tké Tké Tké Teplice,eplice,eplice,eplice,eplice,
LLLLLuhačuhačuhačuhačuhačooooovice - 1vice - 1vice - 1vice - 1vice - 18. května8. května8. května8. května8. května

Přihlásit se lze osobně v budově ZUŠ na
adrese Brno, Kořenského 23a, v pátek
5. a 12. května od 16.40 do 17.00 hodin
u pana Mgr. Procházky.

B. TB. TB. TB. TB. Trrrrrnknknknknkooooovvvvvá,  sociální odborá,  sociální odborá,  sociální odborá,  sociální odborá,  sociální odbor
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FOFOFOFOFOTBALTBALTBALTBALTBALOOOOOVÝ TURNVÝ TURNVÝ TURNVÝ TURNVÝ TURNAAAAAJ V MALÉ KJ V MALÉ KJ V MALÉ KJ V MALÉ KJ V MALÉ KOPOPOPOPOPANÉANÉANÉANÉANÉ
Komise sportu Rady městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádala 19. 3. 2006 ve spolupráci s jednotou Orel Řečkovice
a fotbalovým klubem SK Řečkovice druhý ročník žákovského turnaje v malé kopané. Soutěžila mezi sebou mužstva ze ZŠ Novoměstská,
ZŠ Horácké náměstí, SK Řečkovice a jednoty Orel Řečkovice. Za krásného počasí svedla tato mužstva napínavé zápasy o prvenství.
Vítězem tohoto turnaje se stalo A mužstvo ZŠ Horácké náměstí s 12 body, druhé místo získal Orel Řečkovice s 9 body před třetím
SK Řečkovice se 6 body. Čtvrtá skončila ZŠ Novoměstská se 3 body a na pátém místě B tým ZŠ Horácké náměstí bez bodu. Turnaj se odehrál
již tradičně na obnoveném orelském hřišti s umělým povrchem. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Penčák Ctibor
z orelského mužstva a nejlepším střelcem turnaje Václav Jarý z A týmu ZŠ Horácké náměstí. Vítězové byli odměněni pohárem, všichni dostali
diplomy, první tři mužstva medaile, nejlepší brankář a střelec věcnou cenu. Hráči také sklidili zasloužený potlesk přihlížejících diváků.
Těšíme se na příští třetí ročník a věříme, že si turnaj najde své místo v dění naší městské části natrvalo.

Za sZa sZa sZa sZa sporporporporportttttooooovní kvní kvní kvní kvní komisiomisiomisiomisiomisi
Josef BořJosef BořJosef BořJosef BořJosef Bořecký a Josef Kecký a Josef Kecký a Josef Kecký a Josef Kecký a Josef Kugleruglerugleruglerugler

NNNNNAŠI SOKAŠI SOKAŠI SOKAŠI SOKAŠI SOKOLOLOLOLOLOOOOOVÉ NVÉ NVÉ NVÉ NVÉ NA SLET!A SLET!A SLET!A SLET!A SLET!
V čV čV čV čV čererererervvvvvenci leenci leenci leenci leenci letttttošního rošního rošního rošního rošního rokokokokoku se v Pru se v Pru se v Pru se v Pru se v Prazazazazaze use use use use uskkkkkutututututeční již XIVeční již XIVeční již XIVeční již XIVeční již XIV. všesok. všesok. všesok. všesok. všesokolsolsolsolsolský sleký sleký sleký sleký slettttt
pod zášpod zášpod zášpod zášpod záštittittittittitou, ktou, ktou, ktou, ktou, kterererererou přou přou přou přou přeeeeevzal prvzal prvzal prvzal prvzal prezident rezident rezident rezident rezident republiky Vepubliky Vepubliky Vepubliky Vepubliky Václaáclaáclaáclaáclav Klaus.v Klaus.v Klaus.v Klaus.v Klaus.
Této největší sokolské slavnosti a setkání sokolů z celého světa předchází
téměř roční nácvik hromadných skladeb, kterého se zcela dobrovolně

v mnoha sokolských tělocvičných jednotách účastní cvičenci a cvičenky všech věkových kategorií. Sletové přípravy jsou již v plném
proudu, což plně platí i pro naši Tělocvičnou jednoTělocvičnou jednoTělocvičnou jednoTělocvičnou jednoTělocvičnou jednotu SOKtu SOKtu SOKtu SOKtu SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovice.vice.vice.vice.vice.

OBLASOBLASOBLASOBLASOBLASTNÍ SOKTNÍ SOKTNÍ SOKTNÍ SOKTNÍ SOKOLSKÝ SLETOLSKÝ SLETOLSKÝ SLETOLSKÝ SLETOLSKÝ SLET
se usse usse usse usse uskkkkkutututututeční v Breční v Breční v Breční v Breční v Brně dne 1ně dne 1ně dne 1ně dne 1ně dne 111111. č. č. č. č. čererererervna 2006 na cvičišvna 2006 na cvičišvna 2006 na cvičišvna 2006 na cvičišvna 2006 na cvičišti sti sti sti sti stttttadionu Sokadionu Sokadionu Sokadionu Sokadionu Sokola Brola Brola Brola Brola Brno I pod zášno I pod zášno I pod zášno I pod zášno I pod záštittittittittitou, ktou, ktou, ktou, ktou, kterererererou přou přou přou přou přeeeeevzali hevzali hevzali hevzali hevzali hejtmanjtmanjtmanjtmanjtman

JihomorJihomorJihomorJihomorJihomoraaaaavvvvvssssského krkého krkého krkého krkého kraje  Staje  Staje  Staje  Staje  Stanislaanislaanislaanislaanislav Jurv Jurv Jurv Jurv Juránek a primátánek a primátánek a primátánek a primátánek a primátor měsor měsor měsor měsor městtttta Bra Bra Bra Bra Brna Richarna Richarna Richarna Richarna Richard Sd Sd Sd Sd Svvvvvoboda.oboda.oboda.oboda.oboda.

Toto sletové setkání připravují společně obě brněnské sokolské župy - Jana Máchala a Dr. Jindry Vaníčka. Jeho účastníci se sjedou do
Brna již v sobotu 10. června k secvičným zkouškám jednotlivých skladeb. V předvečer hlavního sletového dne se uskuteční ve všech
prostorách sokolského stadia na Kaunicové ulici, společenský večer s bohatým tělocvičným a kulturním programem.
Hlavní nedělní odpolední program bude zahájen průvodem všech cvičenců , který projde Brnem. Od 14.00 hodin diváci shlédnou
pásmo patnácti  sletových skladeb v němž vystoupí více než dva a půl tisíce cvičenců, a to nejen z obou pořádajících žup, ale též ze
župy Dr. Bukovského, Krále Jiřího, Pernštejnské a dalších.
Zvláštní pozornost si zaslouží  skladba Tance domova ve které se divákům představí sokolské folklórní soubory z různých koutů Čech
a Moravy. Bude to jejich generální zkouška a jediné vystoupení před hlavními sletovými dny v Praze.

V TV TV TV TV TJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovicevicevicevicevice se provádí nácvik v těchto skladbách (počet cvičících - vedoucí):
- KKKKKORÁLKYORÁLKYORÁLKYORÁLKYORÁLKY - rodiče + děti, cvičení s velkými míči (6 + 6 - Hana Podhorská)
- KDO SI HRAKDO SI HRAKDO SI HRAKDO SI HRAKDO SI HRAJE NEZLJE NEZLJE NEZLJE NEZLJE NEZLOBÍOBÍOBÍOBÍOBÍ - předškolní děti, cvičení s plováky (9 - Miroslava Nováčková, Alena Kalinová)
- VVVVVODODODODODAAAAA -  ženy, cvičení se šátkem a závojem (12 - Zdena Zahrádková)
- ZPĚV NZPĚV NZPĚV NZPĚV NZPĚV NADĚJEADĚJEADĚJEADĚJEADĚJE - ženy, cvičení se šálou (1 - Hana Podhorská, nacvičuje v Králově Poli)
- CHLAPCHLAPCHLAPCHLAPCHLAPÁCI  IIÁCI  IIÁCI  IIÁCI  IIÁCI  II - muži, cvičení s velkou žíněnkou (1 - Jan Bartoněk, nacvičuje v Jundrově)

Všem sokolským cvičenkám, cvičencům i jejich vedoucím, přejeme vytrvalost a velkou píli při nácviku jejich skladeb a mnoho
nezapomenutelných radostných zážitků při sletových akcí v Brně i Praze, které jistě budou tou největší možnou odměnou.

SLETU  ZDAR !

Ing. JiřIng. JiřIng. JiřIng. JiřIng. Jiří Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkaaaaa
ssssstartartartartarosososososta Tta Tta Tta Tta TJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovicevicevicevicevice
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ZÁVZÁVZÁVZÁVZÁVOD VE SOD VE SOD VE SOD VE SOD VE SJEZDOJEZDOJEZDOJEZDOJEZDOVÉM LVÉM LVÉM LVÉM LVÉM LYŽOYŽOYŽOYŽOYŽOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Oddíl sjezdového lyžování SKI-KLUB Junior Brno byl založen v roce 1995 v Řečkovicích, kde dosud působí. Z ryze rekreačního
lyžařského klubu se vyvinul ve sportovně závodní oddíl, jehož lyžaři, převážně žákovského věku, reprezentují na závodech moravské
a republikové úrovně v alpských disciplinách, tedy slalomu, obřím a superobřím slalomu. Současně klub vede a doplňuje skupinu
zájmových, sportovních lyžařů, ze které čerpá lyžaře pro výchovu závodníků. Dne 25. března 2006 oddíl uspořádal další ročník
lyžařského závodu, který je tradičně vyhlašován jako oddílový přebor a současně přebor naší mateřské městské části. Letošního
ročníku se zúčastnilo 70 závodníků ve věku od 5 do 65 let. V posledních čtyřech letech využívá oddíl lyžařského areálu v Hynčicích
pod Sušinou, kde má zároveň své tréninkové zázemí. Bohužel, jen takto vzdálená místa, v předhůří Jeseníků, mohou poskytnout
kvalitní podmínky pro takovéto spotrovní akce. Tímto příspěvkem bychom chtěli pozvat ještě širší lyžařskou veřejnost z našeho
regionu k dalším ročníkům závodu. Trať zvládně každý šikovnější lyžař a zároveň zažije kouzlo atmosféry skutečných sjezdařských
závodů. Inspiraci najdete na http://skiklub.eurosat.cz.

Ing. Boris DaněkIng. Boris DaněkIng. Boris DaněkIng. Boris DaněkIng. Boris Daněk, jednat, jednat, jednat, jednat, jednatelelelelel

NA SLNA SLNA SLNA SLNA SLOOOOOVÍČKVÍČKVÍČKVÍČKVÍČKO S POSLANCEMO S POSLANCEMO S POSLANCEMO S POSLANCEMO S POSLANCEM
ZDEŇKEM KOUDELKZDEŇKEM KOUDELKZDEŇKEM KOUDELKZDEŇKEM KOUDELKZDEŇKEM KOUDELKOUOUOUOUOU

Řečkovice dostanou významnou dotaci
ze státního rozpočtu na návrh ZdeňkZdeňkZdeňkZdeňkZdeňkaaaaa
KKKKKoudelkyoudelkyoudelkyoudelkyoudelky, člena P, člena P, člena P, člena P, člena Poslanecké sněmooslanecké sněmooslanecké sněmooslanecké sněmooslanecké sněmovnvnvnvnvnyyyyy
za Brno. Než vstoupil do celostátní
politiky, byl dlouholetým zastupitelem
v letech 1990 - 98 a místostarostou
Jundrova v letech 1991 a 1992 - 94.
Jak vzpomínáš na kJak vzpomínáš na kJak vzpomínáš na kJak vzpomínáš na kJak vzpomínáš na komunální politikomunální politikomunální politikomunální politikomunální politiku?u?u?u?u?
Často. Byla to pro mne velká škola.
Zastupitelem jsem byl zvolen v prvních
popřevratových komunálních volbách
1990. V době, kdy se Jundrov osamostatnil
z bývalého správního kolosu - obvodu Brno 2. Měli jsme krušné
začátky, kdy jundrovská samospráva neměla žádného zaměstnance.
PPPPPomohl jsi fomohl jsi fomohl jsi fomohl jsi fomohl jsi finančně Řečkinančně Řečkinančně Řečkinančně Řečkinančně Řečkooooovicím, jak se tvicím, jak se tvicím, jak se tvicím, jak se tvicím, jak se to poo poo poo poo povvvvvedlo?edlo?edlo?edlo?edlo?
Řečkovice v roce 2006 získaly ze státního rozpočtu 9 milionů korun
na rekonstrukci jídelny Základní školy Novoměstská. To je významná
částka rovnající se 15 % ročního řečkovického rozpočtu. Státní
rozpočet je sestavován na pražských ministerstvech, kde sedí lidé
z Prahy a okolí. Je přirozené, že každý preferuje akce tam, kde to
zná a považuje tyto akce za naléhavé. Orientaci pražských úředníků
částečně napravují poslanci, kteří pocházejí z celého území Čech,
Moravy a Slezska a prosazují i místní akce na Moravě. Je významné
pro každou obec, pokud má možnost čerpat finance z jiného než
jen svého rozpočtu. V tomto případě ze státního. Jako Brňan tomu
rád pomáhám.
„Př„Př„Př„Př„Přihrihrihrihrihrál“ jsi doál“ jsi doál“ jsi doál“ jsi doál“ jsi dotttttaci praci praci praci praci pro šo šo šo šo škkkkkolu, kolu, kolu, kolu, kolu, každoraždoraždoraždoraždoročně se poočně se poočně se poočně se poočně se potkávtkávtkávtkávtkáváme naáme naáme naáme naáme na
našich Vnašich Vnašich Vnašich Vnašich Vaaaaavřvřvřvřvřineckých hodech. Vineckých hodech. Vineckých hodech. Vineckých hodech. Vineckých hodech. Vypadá typadá typadá typadá typadá to, žo, žo, žo, žo, že máš k naší měse máš k naší měse máš k naší měse máš k naší měse máš k naší městststststskékékékéké
čásčásčásčásčásti pozitivní vztti pozitivní vztti pozitivní vztti pozitivní vztti pozitivní vztah...ah...ah...ah...ah...
Mám rád lidovou zábavu a vážím si těch městských částí, které si
své tradice udržují. Proto rád navštěvuji hody v Řečkovicích. Rovněž
v mé městské části Jundrově je hodová tradice stále živá.
Díky za rDíky za rDíky za rDíky za rDíky za rozhoozhoozhoozhoozhovvvvvor a v sror a v sror a v sror a v sror a v srpnu na viděnou přpnu na viděnou přpnu na viděnou přpnu na viděnou přpnu na viděnou při Vi Vi Vi Vi Vaaaaavřvřvřvřvřineckých hodech.ineckých hodech.ineckých hodech.ineckých hodech.ineckých hodech.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

OD PERNŠTEJNOD PERNŠTEJNOD PERNŠTEJNOD PERNŠTEJNOD PERNŠTEJNA K DA K DA K DA K DA K DALŠÍMALŠÍMALŠÍMALŠÍMALŠÍM
PPPPPAMÁAMÁAMÁAMÁAMÁTKÁM MORATKÁM MORATKÁM MORATKÁM MORATKÁM MORAVYVYVYVYVY

V podvečer 28. března se sešlo v zasedací síni zastupitelstva naší
radnice na 40 zájemců o historii a současnost moravského hradu
Pernštejna. Přednáška Mgr. Z. J. Škrabala - pernštejnského kastelána,
doplněná promítáním historických i současných obrázků, plánů
a fotografií, dokázala zaujmout od začátku do konce, o čemž svědčila
i bohatá diskuse na závěr setkání.
Ukázalo se, že tento typ akcí, přibližující historické památky Moravy
je natolik atraktivní, že Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ
bude pro nadcházející období uvažovat o uspořádání volného cyklu
těchto besed. Je jisté, že při takové příležitosti se lze dozvědět
mnohem víc, než při vlastní návštěvě příslušného objektu v zájmově
různorodé skupině turistů. A právě detailní přiblížení významných
moravských památek bude příštím záměrem organizátorů besed.
Ať víme, na co můžeme být u nás na Moravě hrdí.

DrDrDrDrDr. I. K. I. K. I. K. I. K. I. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
přpřpřpřpředseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČ

SETSETSETSETSETONŮV ZÁVONŮV ZÁVONŮV ZÁVONŮV ZÁVONŮV ZÁVODODODODOD
V sobotu 22. dubna se v Zamilovaném hájku a okolí koná
16. ročník Setonova závodu. Této tradiční akce pionýrských
tábornických oddílů se každoročně účastní více než 300 dětí
z celého Brna i Jihomoravského kraje. V tříčlenných hlídkách
absolvují určenou trať a změří svoje síly a znalosti v tábornických
disciplínách, jako je stavba stanu, mapa a buzola, první pomoc,
botanika a zoologie a mnohé další. Pořadatelem letošního
ročníku je 10. PTO Severka z Řečkovic. Naši závodníci se ale
budou samozřejmě rovněž účastnit závodu, ve kterém pravidelně
dosahujeme výborných umístění. I letos tedy budeme držet
palce našim reprezentantům, od nejmenších dětí až po nejstarší
rádce, v souboji o putovní ceny v jednotlivých kategoriích!
A chcete-li na vlastní oči vidět atmosféru závodu a podpořit naše
závodníky, jste zváni - vyhlášení vítězů bude kolem 16-17 hodin.

HankHankHankHankHanka Pra Pra Pra Pra Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá
111110. PTO Se0. PTO Se0. PTO Se0. PTO Se0. PTO Severververververkkkkkaaaaa
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KONCERKONCERKONCERKONCERKONCERT V KT V KT V KT V KT V KOSOSOSOSOSTELETELETELETELETELE
SSSSSVVVVV. VA. VA. VA. VA. VAVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCE

Přijměte pozvání na sváteční koncert,
který se uskuteční 11111. května 2006. května 2006. května 2006. května 2006. května 2006

v řečkovickém kkkkkososososostttttele svele svele svele svele sv. V. V. V. V. Vaaaaavřvřvřvřvřinceinceinceinceince.
ZačátZačátZačátZačátZačátek v 1ek v 1ek v 1ek v 1ek v 19.00.9.00.9.00.9.00.9.00.

Účinkují:
EEEEEvvvvva Na Na Na Na Nedomoedomoedomoedomoedomovvvvvá - zpěvá - zpěvá - zpěvá - zpěvá - zpěv

Aleš TAleš TAleš TAleš TAleš Tomášek - vomášek - vomášek - vomášek - vomášek - varararararhanhanhanhanhanyyyyy
MarMarMarMarMarttttta Šva Šva Šva Šva Švarararararcococococovvvvvá - fá - fá - fá - fá - f lélélélélétnatnatnatnatna
AAAAAugusugusugusugusugustin Dobeš- housletin Dobeš- housletin Dobeš- housletin Dobeš- housletin Dobeš- housle

Na programu:
J. S. Bach, W.A. Mozart, L. Cherubini,

A. Dvořák a další.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V BŘEZNU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Josef BARTL 94 let
Jiřina LANGPAULOVÁ 92 let
Josef WALTER 91 let
Bohumil VILMAN 90 let
Marie ONDŘÍKOVÁ 90 let
František MATRAS 85 let
František CHALUPA 85 let
Růžena VÍTOVÁ 85 let
Marie HUDECOVÁ 85 let
Alena PARMOVÁ 85 let
Oldřich POKORNÝ 80 let
Jaromír MASNÝ 80 let
Milan CHVÁTAL 80 let
Jindřich SCHOLZ 80 let
Vladimír SÝKORA 80 let
Marie ŠURANOVÁ 80 let
Drahomíra NĚMEČKOVÁ 80 let
Klotilda GREGOROVÁ 80 let
Marie KUNCOVÁ 80 let
Florika ALSTERNOVÁ 80 let
Josefa MAZALOVÁ 80 let
Jaroslava FOLTÝNKOVÁ 80 let
Věra ŠKODNÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
BRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE NVICE NVICE NVICE NVICE NABÍZÍ, ZVE,ABÍZÍ, ZVE,ABÍZÍ, ZVE,ABÍZÍ, ZVE,ABÍZÍ, ZVE,

INFINFINFINFINFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE
SOBSOBSOBSOBSOBOOOOOTTTTTA 22. DUBNA 22. DUBNA 22. DUBNA 22. DUBNA 22. DUBNA 2006 OD 9.00 DO 1A 2006 OD 9.00 DO 1A 2006 OD 9.00 DO 1A 2006 OD 9.00 DO 1A 2006 OD 9.00 DO 177777.00 HODIN.00 HODIN.00 HODIN.00 HODIN.00 HODIN

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU DĚTÍVEŘÍ DOMU DĚTÍVEŘÍ DOMU DĚTÍVEŘÍ DOMU DĚTÍVEŘÍ DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE BRNO-ŘEA MLÁDEŽE BRNO-ŘEA MLÁDEŽE BRNO-ŘEA MLÁDEŽE BRNO-ŘEA MLÁDEŽE BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A DEPOVICE A DEPOVICE A DEPOVICE A DEPOVICE A DEPOZITZITZITZITZITÁŘEÁŘEÁŘEÁŘEÁŘE

TETETETETECHNICKÉHO MUZEA MĚSCHNICKÉHO MUZEA MĚSCHNICKÉHO MUZEA MĚSCHNICKÉHO MUZEA MĚSCHNICKÉHO MUZEA MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

MísMísMísMísMísttttto ko ko ko ko konání: aronání: aronání: aronání: aronání: areál býveál býveál býveál býveál bývalých kalých kalých kalých kalých kasárasárasárasárasáren na ulici Ten na ulici Ten na ulici Ten na ulici Ten na ulici Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvééééé
PROGRAM:
TTTTTechnické muzechnické muzechnické muzechnické muzechnické muzeum nabízí:eum nabízí:eum nabízí:eum nabízí:eum nabízí: výstavu silničních vozidel MHD,
předváděcí jízdy    historických autobusů, vysílačkou řízený model
autobusu.
Dům dětí nabízí:Dům dětí nabízí:Dům dětí nabízí:Dům dětí nabízí:Dům dětí nabízí: soutěže před budovou DDM, malování na
chodník, zdobení fasády „domečku“, voňavou dílničku. Dále bude
připravena nabídka kroužků pro příští školní rok, táborů pro léto
2006 a akcí pro veřejnost. Každý návštěvník „domečku“ obdrží
pamětní medaili.
DoprDoprDoprDoprDopraaaaavvvvva:a:a:a:a: tramvají č. 1 na konečnou v Řečkovicích a dále pěšky asi
500 m po hl. silnici nebo autobusem č. 41, výstup na zastávce
Žilkova nebo historickými autobusy od zastávek Semilaso (9.15 až
16.15), Technické muzeum (9.30 až 18.30) a Hudcova (9.32 až 16.32)
v intervalu 60 minut.
PřPřPřPřPředpokládaná tredpokládaná tredpokládaná tredpokládaná tredpokládaná trasa hisasa hisasa hisasa hisasa histttttorických autorických autorických autorických autorických autobusů:obusů:obusů:obusů:obusů:
Žilkova - Maříkova - Palackého náměstí - Královo Pole, nádraží -
Skácelova - Purkyňova - Žitná -Žilkova.

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ
V SOBV SOBV SOBV SOBV SOBOOOOOTU 29. DUBNTU 29. DUBNTU 29. DUBNTU 29. DUBNTU 29. DUBNA POŘÁDÁ:A POŘÁDÁ:A POŘÁDÁ:A POŘÁDÁ:A POŘÁDÁ:

BarBarBarBarBareeeeevnou dílničkvnou dílničkvnou dílničkvnou dílničkvnou dílničkuuuuu
Od 9 do 11.30. Program - malování na trička, textilie a sklo. Přihlášky,
informace: pí Psotová (732 325 457).
CvičCvičCvičCvičCvičení jakení jakení jakení jakení jako přo přo přo přo předseedseedseedseedsevzvzvzvzvzeeeeetítítítítí
Odpoledne plné pohybu od 12.30 do 16 hodin. Program - Lady
aerobik, posilování s náčiním, kalanetika. Hlídaní dětí zajištěno.
Přihlášky a informace: pí Fleková 723 262 216.
TTTTTrrrrradiční pálení čaradiční pálení čaradiční pálení čaradiční pálení čaradiční pálení čarodějnicodějnicodějnicodějnicodějnic
DDM Řečkovice a čarodějnice z území bradavic vás zvou na tuto
oblíbenou akci, která se uskuteční dne 30. dubna od 17 hodin
v areálu bývalých kasáren na ulici T. Novákové.
Přijďte všichni včas, ať nezmeškáte žádný bod z bohatého
čarodějnického programu. Čeká vás - volba Miss čarodějnic,
kouzelnický bazar, zábavné soutěže, pálení velké čarodějnice
a případně také vaší malé čarodějnice z přírodního materiálu.
Nezapomeňte na čarodějnický pokrm (buřty), společně je náležitě
opečeme a s gustem zbaštíme. Možnost zakoupení občerstvení,
sladkostí a dalších dobrot. Rej čarodějnic ozvučí živá hudba. Pozor!
- Přijde i Harry Potter!

Těší se na vTěší se na vTěší se na vTěší se na vTěší se na vás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečku“ a čaru“ a čaru“ a čaru“ a čaru“ a čarodějnice z Brodějnice z Brodějnice z Brodějnice z Brodějnice z Bradaadaadaadaadavic.vic.vic.vic.vic.

V SOBV SOBV SOBV SOBV SOBOOOOOTU 1TU 1TU 1TU 1TU 13.KVĚTN3.KVĚTN3.KVĚTN3.KVĚTN3.KVĚTNA ZVEME VŠEA ZVEME VŠEA ZVEME VŠEA ZVEME VŠEA ZVEME VŠECHNYCHNYCHNYCHNYCHNY
PŘÍZNIVPŘÍZNIVPŘÍZNIVPŘÍZNIVPŘÍZNIVCE POHYBUCE POHYBUCE POHYBUCE POHYBUCE POHYBU

NNNNNA TRADIČNÍ  POA TRADIČNÍ  POA TRADIČNÍ  POA TRADIČNÍ  POA TRADIČNÍ  POTTTTTOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍ

StStStStStararararart a pokynt a pokynt a pokynt a pokynt a pokynyyyyy::::: Před Domem dětí v areálu bývalých kasáren
od 9 do 10 hodin.
S sebou:S sebou:S sebou:S sebou:S sebou: hůlku s uzlíčkem na buchty, 10 Kč startovné, dobrou
náladu a úsměv na rtech.
Trasa  s připravenými stanovišti opět přes Medlánky, Velkou Babu
do Ivanovic. Cíl, pamětní medaile, diplomy a odměny v bufetu
u lesa. Ohýnek bude opět hořet jen pro vás - buřtíky s sebou.
Příjemná procházka asi 5 km. Koná se za každého počasí!

Těší se na vTěší se na vTěší se na vTěší se na vTěší se na vás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečkás všichni z „domečku“ a pohádku“ a pohádku“ a pohádku“ a pohádku“ a pohádkooooový čvý čvý čvý čvý česeseseseský  Honzaký  Honzaký  Honzaký  Honzaký  Honza

NA LÉTNA LÉTNA LÉTNA LÉTNA LÉTO PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAVUJEME:VUJEME:VUJEME:VUJEME:VUJEME:
PřPřPřPřPříměsíměsíměsíměsíměstststststský tábor vký tábor vký tábor vký tábor vký tábor ve Ve Ve Ve Ve Veeeeevvvvverererererssssské Bítýšceké Bítýšceké Bítýšceké Bítýšceké Bítýšce
TTTTTererererermín:mín:mín:mín:mín: 21. - 25. 8. 2006
VVVVVedoucí a předoucí a předoucí a předoucí a předoucí a přihlášihlášihlášihlášihláškykykykyky::::: Marie Kučerová (549 274 147)  nebo na Kořískové 16

PRÁZDNINOPRÁZDNINOPRÁZDNINOPRÁZDNINOPRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY NVÉ DÍLNIČKY NVÉ DÍLNIČKY NVÉ DÍLNIČKY NVÉ DÍLNIČKY NA KOŘÍSKA KOŘÍSKA KOŘÍSKA KOŘÍSKA KOŘÍSKOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

TTTTTererererermín:mín:mín:mín:mín: 28. 8. - 1. 9. 2006, denně od 9 do 13.00 hodin.
Cena:Cena:Cena:Cena:Cena: 150,- Kč na den
VVVVVedoucí:edoucí:edoucí:edoucí:edoucí: Helena Batíková
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram:am:am:am:am: pondělí - keramická dílna a použití engob, úterý - malovaný
hrníček, Window Art, středa - batika, frotáž na trička, čtvrtek -
Twist Art, práce s hedvábným papírem, pátek - obrázky z ovčího
rouna.

Děti se mohou hlásit i na jednotlivé dílničky, a to nejpozději
do 5. 6. (549 274 147) nebo osobně na Kořískové 16.
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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604 51 87 76.
VČELAŘ nabízí med květový, lipový, akátový, lesní od 95,-Kč/kg,
medovinu, mateří kašičku, propolis. PO až PÁ 15-18 h nebo domluva
tel. 549250323 Kr. Pole, Sv. Čecha 36, zast. tram. č. 1 „Husitská“.
POČÍTAČOVÉ  KURZY  pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA TEXTILNÍ GALANTERIE,
metrového zboží, prádla a ponožek na Vránove ul.  171 v Brně -
Řečkovicích. Prodejní doba od 9.30 - 12.30, 13-17 hod.
ÚPRAVA PSÍCH KOŽÍŠKŮ - Tereza Fialová, veterinární ordinace
MVDr. Gryma, Tumaňanova 9, Brno-Mokrá Hora. Možnost stříhání
také u Vás doma. Tel.: 776 106 553, telefonické objednávky od
15.30 do 21.00 h.
KOUPÍM STARÉ OBRAZY a různý nábytek, porcelán, hodiny
i celou pozůstalost do r. 1950. Tel: 541 212 148, mobil: 606 294 846.
HLEDÁME pro konkrétní zájemce RD nebo byt v Řečkovicích.
Tel.: 602712407, 543217040. ALVA REAL, Štěpánská 6,
www.alvareal.cz, e-mail: info@alvareal.cz
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.
HLEDÁM ZAHRADU v Řečkovicích - Mokrá Hora nebo Medlánky
do 250 tis. Tel.: 549 27 18 29.
PRONAJMU GARÁŽ v Řečkovicích - bývalá cihelna za BILLOU.
Tel. 736 487 874.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
PRONAJMU GARÁŽ v RD Žilkova ul. T. 544217874.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel: 605553207, 549273655.
VYMĚNÍM GARÁŽ na Bráfové za Řečkovice. Tel: 731 481 601.
PRODÁM ZAHRADU v os. vlast., 364 m2, v lokalitě Lesná -
U rozvodny, cca 12 ovocných stromů, domek na nářadí, pitná
voda, suchý WC, cena 55.000,- Kč, tel: 732 215 852.
PRONAJMU GARÁŽ u hřbitova. Tel: 737680216, 549271784.
BANKOVNÍ PŮJČKY do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.
REKLAMA NA AUTA! Získejte až 5000,- Kč měsíčně. Pokud
vlastníte automobil, či jinou plochu (nemovitost, plot, ...). Nechte
ji vydělávat za Vás. Tel.: 777 99 46 99.
PRODÁM ZAHRADU s vybavenou chatou v k.ú. Řečkovice na
vl. pozemku 456m2, užit. voda na pozemku. Tel: 777579988.
DRAK - dětské tábory (7-18 let), Vysočina (1. 7. - 2. 9.). Minitábory
rodiče s dětmi do 10 let - Jeseníky. Tel.: 541634309, www.drak.cz.
HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA BALENÍ SETŮ A VYŘIZOVÁNÍ
VÍZ.  Písemné nabídky posílejte na e-mail brno@cesmad-bohemia.cz,
tel. 549274229 p. Reiglová, adr. ČESMAD Bohemia, Podhájí 1,
621 00 Brno-Řečkovice.
BANK. NEBANKOVNÍ SEKTOR, 721 511 183,  723 836 354.

VÝSVÝSVÝSVÝSVÝSTTTTTAAAAAVVVVVA V MĚSÍCI DUBNU 2006A V MĚSÍCI DUBNU 2006A V MĚSÍCI DUBNU 2006A V MĚSÍCI DUBNU 2006A V MĚSÍCI DUBNU 2006
V době od 21. 4. 2006 do 30. 4. 2006 se v prostorách galerie
Úřadu brněnské městské části města Řečkovice a Mokrá Hora
uskuteční výstava keramičky a malířky HelenHelenHelenHelenHeleny Šty Šty Šty Šty Štefefefefefanoanoanoanoanovvvvvééééé pod
názvem „KERAMIKA“„KERAMIKA“„KERAMIKA“„KERAMIKA“„KERAMIKA“.
Výstava se uskuteční ve všední dny od 15 do 18 hodin, v sobotu
a neděli v dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin
a v odpoledních hodinách od 14 do 17 hodin.
Umělkyně nesleduje keramickou tvorbou dekorativnost, ale
abstraktní zkratku s obsahovým filozofickým podtextem.
Prezentované práce vytváří v Břeclavi v Poštorenských
keramických závodech,  z kameniny pálené na vysoké teploty.
Glazuje je vysokožárnými glazurami, záměrně barevně úsporně
s decentní malířskou vybraností a účinností.
Na výstavě je několika artefakty zvýrazněn velikonoční čas.

STSTSTSTSTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSTTTTTO BRNO,O BRNO,O BRNO,O BRNO,O BRNO,
MČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

VE SPOLVE SPOLVE SPOLVE SPOLVE SPOLUPRÁCI S UMĚLEUPRÁCI S UMĚLEUPRÁCI S UMĚLEUPRÁCI S UMĚLEUPRÁCI S UMĚLECKCKCKCKCKOU AOU AOU AOU AOU AGENTURGENTURGENTURGENTURGENTUROUOUOUOUOU
CCCCCOMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PRO ARO ARO ARO ARO ARTETETETETE

POŘÁDÁ DPOŘÁDÁ DPOŘÁDÁ DPOŘÁDÁ DPOŘÁDÁ DALŠÍ KALŠÍ KALŠÍ KALŠÍ KALŠÍ KONCERONCERONCERONCERONCERT Z CYKLT Z CYKLT Z CYKLT Z CYKLT Z CYKLUUUUU
HUDBA A ŘEČHUDBA A ŘEČHUDBA A ŘEČHUDBA A ŘEČHUDBA A ŘEČ

dne 2dne 2dne 2dne 2dne 24. 4. 2006 v 14. 4. 2006 v 14. 4. 2006 v 14. 4. 2006 v 14. 4. 2006 v 18.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin

v zasedací místnosti ZMČ na radnici Palackého nám. 11
v Brně.

ÚčinkÚčinkÚčinkÚčinkÚčinkuuuuují:jí:jí:jí:jí:
VladislaVladislaVladislaVladislaVladislav Bláhav Bláhav Bláhav Bláhav Bláha - kytara

ředitel Mezinárodního kytarového festivalu
profesor Konzervatoře Brno

JarJarJarJarJaromír Zámečníkomír Zámečníkomír Zámečníkomír Zámečníkomír Zámečník - akordeon
profesor Konzervatoře Brno

Zazní sZazní sZazní sZazní sZazní skladbkladbkladbkladbkladbyyyyy:::::
M. de Fally, L. Paganiniho, Š. Raka, L. Janáčka, H. Piazolly,

B. Martinů, D. Elingtona

VVVVVolně moderolně moderolně moderolně moderolně moderuuuuuje Jiřje Jiřje Jiřje Jiřje Jiří Moí Moí Moí Moí Mottl.ttl.ttl.ttl.ttl.

VŠICHNI JSVŠICHNI JSVŠICHNI JSVŠICHNI JSVŠICHNI JSTE SRDETE SRDETE SRDETE SRDETE SRDEČNĚ ZVČNĚ ZVČNĚ ZVČNĚ ZVČNĚ ZVÁNI.ÁNI.ÁNI.ÁNI.ÁNI.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Oteeeeevřvřvřvřvřeloeloeloeloelovvvvvááááá
tajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČ

VÝSVÝSVÝSVÝSVÝSTTTTTAAAAAVVVVVA FA FA FA FA FOOOOOTTTTTOGRAFIÍOGRAFIÍOGRAFIÍOGRAFIÍOGRAFIÍ
PREDPREDPREDPREDPREDAL SAL SAL SAL SAL SAAAAAVVVVVOREOREOREOREORE

Výstava fotografií PREDPREDPREDPREDPREDAL SAL SAL SAL SAL SAAAAAVVVVVORE (RORE (RORE (RORE (RORE (Romoomoomoomoomovvvvvé pré pré pré pré pro všechno všechno všechno všechno všechny)y)y)y)y)
probíhá od 8. března do konce května 2006 v prostorách radnice
MČ Brno - Rečkovice. Autorkou fotografií je studentka speciální
pedagogiky Bc. LBc. LBc. LBc. LBc. Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lukukukukukeszeszeszeszeszooooovvvvvááááá. Fotografování je její
dlouholetou zálibou. Fotografie byly pořízeny v červnu 2005
v pavlačovém domě na Starém Brně. Jsou na nich zachyceny
romské děti, které pravidelně navštěvují nízkoprahovou Pestrou
klubovnu (autorka působí od roku 2004 jako lektorka
a arteterapeutka klubovny), jejímž provozovatelem je Sdružení
pěstounských rodin.
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www.interier.com/ptacek-krechler.cz interier.pk@volny.cz

PTÁČEK - KRECHLER s.r.o.
OKENNÍ A BYTOVÉ DOPLŇKY

Ivo Krechler
Vránova 191, Řečkovice

t+f:549 271  514
603 247 804

Vzorkovna t+f:544  217 903
Karolíny Světlé 21
Brno-Líšeň

Zdeněk Ptáček
t:603 217 240

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce



88888ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu kacerova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 03. 05. 2006. Zdarma.

TTTTTAKAKAKAKAKOOOOOVVVVVÁ BÁ BÁ BÁ BÁ BYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTA PA PA PA PA PADESÁADESÁADESÁADESÁADESÁTTTTTÁÁÁÁÁ

Zášť nového režimu po roce 1948 se soustředila na všechny, kdo
měl jakýmkoliv způsobem odlišný názor od of iciálního,
reprezentovaného poúnorovými komunisty. Vzorem byl Sovětský
svaz ve všech svých podobách - počínaje dětmi a mládeží, kde
jedinou organizací byl Pionýr a Svaz československé

mládeže navazující na Komsomol. Dvě
formálně existující politické strany po
sloučení KSČ se sociální demokracií
v Českých zemích (Lidová strana a Strana
socialistická) byly de jure autonomní,
jejich vedení však bylo pevně ovládáno
lidmi dosazenými komunisty v rámci
Národní fronty. A nad vším bdělo
Ministerstvo vnitra se všudypřítomnou
Státní bezpečností. Asi největší problémy
novému režimu dělala římskokatolická
církev, zejména její duchovní.
P. Karel Hrazdil byl jedním z těch, na
které si komunisté zvláště důkladně
posvítili.  Narodil se v roce 1927 v Králově

Poli, již v roce 1933 se však rodina přestěhovala do Řečkovic.
Studoval na královopolském gymnáziu, kde jako septimán byl se
svými spolužáky od září 1944 až do konce války nasazen v rámci
tzv. Technischenothilfe v Kuřimi na likvidaci následků
bombardování a na zákopových pracích v okolí Brna.
Po maturitě v roce 1946 si zvolil studium na brněnském
biskupském alumnátu, vychovávajícím katolický kněžský dorost.
Studium nedokončil, v roce 1950 byla škola s oficiálním názvem
Teologický institut zrušena a všichni její studenti i novokněží
dostali povolávací rozkaz k PTP. Jako velká část nespolehlivých
živlů narukoval Karel Hrazdil do Mimoně, kde hned při prvním
nástupu jim vysvětlil v laskavé uvítací řeči velitel lágru bývalý
řezník, nadporučík Růžička jejich budoucnost. S pistolí v ruce
pravil: „Vítám vás jako odvedence, nejraději bych byl, kdybyste si
vykopali jámu, já bych vás všecky postřílel a zalil sračkama“.
Následovalo 40 měsíců každodenní dřiny při budování vojenských
objektů na různých místech tehdejšího Československa. Každý
den po skončené práci 2 hodiny politického školení a půlhodina
budovatelských písní našich i sovětských skladatelů při tzv.
„večerním čepobití“.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

ŠKŠKŠKŠKŠKOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIE
Dne 25. května 2006 v 18 hodin zveme všechny zájemce na
Školní akademii, která se koná u příležitosti 30. výročí založení
Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v řečkovické Sokolovně.
Srdečně zvou žáci i učitelé Základní školy Brno, Horácké náměstí 13.

NNNNNABÍDKA KLIMAABÍDKA KLIMAABÍDKA KLIMAABÍDKA KLIMAABÍDKA KLIMATIZATIZATIZATIZATIZACECECECECE
Firma KLIMATIZACE BRNO s.r.o., Horní 32, Brno.

Vyřeší příjemné prostředí bytů, RD i kanceláří.
BEZPLATNÁ NÁVŠTĚVA - KVALITNÍ MONTÁŽ - RYCHLÝ SERVIS

firma založena v r.1992, držitel certifikátu ISO 9001:2001
TEL/FTEL/FTEL/FTEL/FTEL/FAX: 5AX: 5AX: 5AX: 5AX: 543 243 243 243 243 2111111 221 221 221 221 224 / 602 734 / 602 734 / 602 734 / 602 734 / 602 737 487 487 487 487 4877777

E-mail: klimabrno@volny.cz
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KKKKKarararararel Hrel Hrel Hrel Hrel Hrazdilazdilazdilazdilazdil

Politické „nalívárny“ končily většinou diskusí, ze které odcházeli
politruci zelení zlostí a vztekem. Na každém kroku byla cítit ze
strany vyšších velitelských kádrů ne-li nenávist, tedy alespoň nechuť
se s tímto společenským „ksindlem“ bavit. Mezi těmi, kdo byli
takto převychováváni byli i bývalí příslušníci wehrmachtu
a odchovanci kriminálů. K těm se soudruzi důstojníci tehdejší
ČSLA chovali o poznání lépe.
Na druhé straně však, podle zásady „cukru a biče“, byla později
nabízena bohoslovcům okamžitá možnost ukončení vojenské služby
v PTP a studia v nově zřízeném Generálním teologickém semináři.
Z této velkorysé nabídky bylo všem jasné o jakou bohosloveckou
výchovu v generálním semináři asi jde. Ani tehdejší brněnský biskup
ThDr. Karel Skoupý tuto možnost nikomu z brněnských studentů
nedoporučoval. Našel se jen jeden jediný, který nabídku přijal. Pro
ty ostatní nepoučitelné byla naprojektována pětiletá intenzivní
pracovní převýchova a v případě neúspěchu terapie pak deportace
do gulagů na Sibiř. O tomto plánu konečného řešení nepřátel
socialismu se však PTPáci dozvěděli až v roce 1968. Tento zrůdný
komunistický projekt nebyl naštěstí, díky částečnému uvolnění po
smrti Stalina a Gottwalda, realizován. Nechybělo však mnoho.
Po skončení „vojenské prezenční služby v PTP“ nebylo na
dokončení bohosloveckého studia ani pomyšlení. Následujících
32 let směl Karel Hrazdil pracovat převážně jako dělník v různých
stavebních firmách a Geologickém průzkumu.
Po čtyřicetileté pevné naději umožnila růžová revoluce v roce
1989 již důchodci Karlu Hrazdilovi s určitými překážkami dokončit
teologické vysokoškolské studium. Po složení rozdílových zkoušek
přijal v roce 1993 jáhenské svěcení a o rok později byl v Brně
v katedrále sv. Petra a Pavla i vysvěcen na kněze. V Brně působí
jako kněz při chrámu sv. Jakuba dodnes.
Naděje na duchovní a morální ozdravění naší společnosti, v níž
jako většina politických vězňů doufal a věřil, se však po revoluci
nedočkal.  Podobně, jako řada jeho vrstevníků si dobře uvědomuje,
že tak jako rakovinný nádor může vyrůst z jediné zmutované
buňky, tak i ke znovuvzkříšení hrůzného totalitního myšlení může
dojít velmi snadno. A touto totalitou je vedle fašismu či nacismu
i komunismus. Ten, který jsme poznali v padesátých letech.
A na závěr jedna varující sentence P. Karla Hrazdila:  „je zarážející,
že se i dnes najdou lidé, kterým se líbí sympatické třešničky - sice s příjemně
sladkou dužninou, ale i s odporně hořkým jádrem“.


