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PŘÁPŘÁPŘÁPŘÁPŘÁTELSKÁ  ZELEŇTELSKÁ  ZELEŇTELSKÁ  ZELEŇTELSKÁ  ZELEŇTELSKÁ  ZELEŇ
V posledním roce se v naší městské části množí žádosti o odstranění zeleně, která roste na pozemcích v majetku města Brna. Občané

se často mylně domnívají, že kladné vyřízení takové žádosti je pouhá formalita, a zamítavé stanovisko veřejné správy vnímají velmi
negativně. Urážky, osočování či vyhrožování nebývají během některých jednání výjimkou.

Snad proto se autoři tohoto článku rozhodli reagovat a objasnit zákulisí pro mnohé občany tak tajemného a nepochopitelného
rozhodování. V prvé řadě je třeba říci, že v této věci nerozhoduje pouze státní správa. Obdržené žádosti převezme k posouzení příslušná

komise, v našem případě komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku.
Vzhledem k tomu, že komise je devítičlenná,
zvolila si na počátku volebního období
z praktických důvodů tříčlennou subkomisi.
Tato provádí místní šetření před řádným
zasedáním, podle potřeby se schází také
v termínech mimořádných. Nejméně jeden
její člen má odborné vzdělání a praktické
zkušenosti v dané oblasti. Pracovníci
zdejšího oddělení životního prostředí
připravují pro komisi podklady,
v rozporuplných případech zajišťují
znalecké posudky. Během šetření pořizují
zápis a uvádějí důvody pro kladné či
záporné doporučení. Členové komise jistě
nejsou fanatičtí ekologové a mnohé
skutečně opodstatněné žádosti doporučí ke
kladnému vyřízení. Jak se ale vyrovnat
s některými velmi subjektivními důvody?

Občané uvádějí, že jim zeleň stíní, je
zdrojem alergií, ohrožuje bezpečnost
kolemjdoucích chodců, poskytuje přístřeší
bezdomovcům či úkryt zlodějům
vykrádajícím přízemní byty. Řada důvodů
pak vyvolává pobavený úsměv, například

tehdy, když občané s rozhořčením popisují, kterak ze stromů padá
listí na balkony a střechy přilehlých domů. Ačkoli tyto důvody
mohou být z lidského hlediska pochopitelné, pro kladné doporučení
nestačí. Během posuzování žádosti je třeba vzít v úvahu zejména
zdraví a stáří stromu, jeho další perspektivu v daném prostředí,
možnost veřejného ohrožení, do určité míry i estetické hledisko.
Jinými slovy, pokud jsou stromy zdravé, nepoškozené, viditelně
neohrožují bezpečnost, nepoškozují majetek a jejich další existence
je únosná i z hlediska estetického, není důvodu přikročit k tak
mimořádnému zásahu, jakým pokácení stromu bezpochyby je.

Nezapomínejme, že hodnota některých stromů je historická,
jiných zase estetická, ale hodnota všech stromů spočívá v řadě kladů,
které nám poskytují. Každý strom produkuje kyslík, odstraňuje vzdušné
znečištění, absorbuje škodlivé látky, zadržuje vláhu v půdě, produkuje
ji do vzduchu, stíní v parných letních dnech, a konečně - je také
zdrojem krásy a tolik potřebného klidu. Bez ohledu na drobné strasti,
vyplývající z našeho vzájemného soužití s přírodou, zůstává toto
hledisko pro všechny členy komise hlediskem primárním.

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá
Ing. Jan LibusIng. Jan LibusIng. Jan LibusIng. Jan LibusIng. Jan Libus
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 2A Z 2A Z 2A Z 2A Z 24. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ
A Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ

222224. schůz4. schůz4. schůz4. schůz4. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 277777. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:

- projednala finanční plány základních a mateřských škol na rok
2008,

- projednala zprávu z inspekce vykonané v ZŠ Novoměstská 21,
- schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci střechy bytového

domu Palackého nám. 9,
- schválila výzvu k podání nabídky na regeneraci bytového domu

Žitná 9, zahrnující též vybudování nástavby s deseti byty na tomto
domě,

- projednala aktualizovaný projekt regenerace panelového sídliště
v Řečkovicích,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila vyhlášení sportovců roku v naší městské části v pátek

4. 4. 2008 a zakoupení cen v hodnotě do 8 000 Kč,
- schválila uspořádání IV. ročníku žákovského turnaje v malé kopané

dne 30. 3. 2008 ve spolupráci s Jednotou Orel Brno - Řečkovice
a zakoupení cen v hodnotě do 2.500 Kč,

- projednala zprávu ze zasedání výboru pro národnostní menšiny,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se konalo 6. 3. Zasonalo 6. 3. Zasonalo 6. 3. Zasonalo 6. 3. Zasonalo 6. 3. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo aktualizovaný projekt regenerace panelového sídliště v
Řečkovicích,

- projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků
městské části k 31. 12. 2007,

- schválilo smlouvu na poskytnutí daru určeného na podporu vydání
publikace o naivním malíři Janu Hruškovi,

- projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden -
prosinec 2007,

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- souhlasilo s návrhem změny regulačního plánu centrální části

Řečkovic, zahrnující posunutí stavební hranice ve dvorní části
některých domů na Palackého náměstí,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

L. FL. FL. FL. FL. F.....

OZNÁMENÍ - VOZNÁMENÍ - VOZNÁMENÍ - VOZNÁMENÍ - VOZNÁMENÍ - VOLNÉ MÍSOLNÉ MÍSOLNÉ MÍSOLNÉ MÍSOLNÉ MÍSTTTTTOOOOO
NNNNNA ÚMČA ÚMČA ÚMČA ÚMČA ÚMČ

Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora hledá
zájemce o práci na pozici účetní. Jedná se o náhradu za
zaměstnance odcházejícího na rodičovskou dovolenou.

Podmínky: 8. platová třída, násnásnásnásnástup od 1tup od 1tup od 1tup od 1tup od 1. 5. 2008. 5. 2008. 5. 2008. 5. 2008. 5. 2008.
Bližší informace lze získat u tajemnice úřadu

JUDr. Jany Otevřelové, tel.: 541 421 716.
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NONONONONOVVVVVÁ PRAÁ PRAÁ PRAÁ PRAÁ PRAVIDLA „PRVIDLA „PRVIDLA „PRVIDLA „PRVIDLA „PROOOOOVVVVVOOOOOZNÍHOZNÍHOZNÍHOZNÍHOZNÍHO
ŘÁDU“ SÁLŘÁDU“ SÁLŘÁDU“ SÁLŘÁDU“ SÁLŘÁDU“ SÁLU A VENKU A VENKU A VENKU A VENKU A VENKOOOOOVNÍHOVNÍHOVNÍHOVNÍHOVNÍHO
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V OBV OBV OBV OBV OBJEKJEKJEKJEKJEKTU BÝVTU BÝVTU BÝVTU BÝVTU BÝVALÉHO PIVALÉHO PIVALÉHO PIVALÉHO PIVALÉHO PIVOOOOOVVVVVARARARARARUUUUU,,,,,
PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSTÍ 9ATÍ 9ATÍ 9ATÍ 9ATÍ 9A

Rada městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora schválila na
svém jednání 13. 2. 2008 nová pravidla „Provozního řádu“ pro
pronájem sálu s příslušenstvím a venkovního areálu s příslušenstvím
v prostorách bývalého řečkovického pivovaru, Palackého nám 9a.
Mezi hlavní zásady pronájmu patří:
- žádost o pronájem se podává na tiskopise, který žadatel obdrží

od pracovníků Odboru správy budov ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, příp. na webových stránkách
MČ: www.reckovice.cz, kde je taktéž k dispozici celé znění těchto
nových „Pravidel“,

- žádost může být rovněž podána předběžně telefonicky, avšak musí
být písemně potvrzena, a to na předepsaném tiskopise nejméně
2 pracovní dny před požadovaným termínem pronájmu,

- písemná žádost fyzických nebo právnických osob na pronájem
uvedených nebytových prostor musí být předložena ke schválení
starostovi nebo uvolněnému místostarostovi MČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora.

Nájemné za sál v objektu bývalého pivovaru s příslušenstvím činí:
a) pro veřejně prospěšné organizace a spolky, politické strany

a zájmová sdružení:
----- 1111100,- Kč (bez DPH)/3 hodin00,- Kč (bez DPH)/3 hodin00,- Kč (bez DPH)/3 hodin00,- Kč (bez DPH)/3 hodin00,- Kč (bez DPH)/3 hodinyyyyy
----- 200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den
b) jiným subjektům (fyzickým či právnickým osobám) za účelem

zejména komerčního pronájmu a pro konání soukromých
společenských akcí (oslavy narozenin, sňatků, různá výročí,
hostiny apod.):

----- 1111100,- Kč (bez DPH)/1 hodinu00,- Kč (bez DPH)/1 hodinu00,- Kč (bez DPH)/1 hodinu00,- Kč (bez DPH)/1 hodinu00,- Kč (bez DPH)/1 hodinu
----- 500,- Kč (bez DPH)/celý den500,- Kč (bez DPH)/celý den500,- Kč (bez DPH)/celý den500,- Kč (bez DPH)/celý den500,- Kč (bez DPH)/celý den

c) pro zaměstnance ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora:
----- 1111100,- Kč (bez DPH)/celý den00,- Kč (bez DPH)/celý den00,- Kč (bez DPH)/celý den00,- Kč (bez DPH)/celý den00,- Kč (bez DPH)/celý den

d) v ostatních případech výši nájemného stanoví vedení MČ.

Nájemné v prostorách venkovního areálu s příslušenstvím činí:
a) pro veřejně prospěšné organizace a spolky, politické strany

a zájmová sdružení:
----- 200,- Kč (bez DPH)/3 hodin200,- Kč (bez DPH)/3 hodin200,- Kč (bez DPH)/3 hodin200,- Kč (bez DPH)/3 hodin200,- Kč (bez DPH)/3 hodinyyyyy
----- 300,- Kč (bez DPH)/celý den300,- Kč (bez DPH)/celý den300,- Kč (bez DPH)/celý den300,- Kč (bez DPH)/celý den300,- Kč (bez DPH)/celý den

b) jiným subjektům (fyzickým či právnickým osobám) za účelem
zejména komerčního pronájmu a pro konání soukromých
společenských akcí (oslavy narozenin, sňatků, různá výročí,
hostiny apod.):

----- 200,- Kč (bez DPH)/1 hodinu200,- Kč (bez DPH)/1 hodinu200,- Kč (bez DPH)/1 hodinu200,- Kč (bez DPH)/1 hodinu200,- Kč (bez DPH)/1 hodinu
----- 11111.000,- Kč (bez DPH)/celý den.000,- Kč (bez DPH)/celý den.000,- Kč (bez DPH)/celý den.000,- Kč (bez DPH)/celý den.000,- Kč (bez DPH)/celý den

c) pro zaměstnance ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora:
----- 200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den200,- Kč (bez DPH)/celý den

d) v ostatních případech výši nájemného stanoví vedení MČ.
K těmto částkám bude připočtena sazba DPH ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy. Výši nájemného může
v individuálních případech stanovit Rada MČ, a to na základě
žádosti žadatele.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

XII. zasedání ZasXII. zasedání ZasXII. zasedání ZasXII. zasedání ZasXII. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovicevicevicevicevice
a Mokra Mokra Mokra Mokra Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora se usa se usa se usa se usa se uskkkkkutututututeční veční veční veční veční ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 1ek 1ek 1ek 1ek 177777. dubna. dubna. dubna. dubna. dubna
2008 od 12008 od 12008 od 12008 od 12008 od 15.00 hod., t5.00 hod., t5.00 hod., t5.00 hod., t5.00 hod., tentententententokrokrokrokrokrát již v noát již v noát již v noát již v noát již v nověvěvěvěvě
rrrrrekekekekekonsonsonsonsonstrtrtrtrtruououououovvvvvaném zasedacím sále řaném zasedacím sále řaném zasedacím sále řaném zasedacím sále řaném zasedacím sále řečkečkečkečkečkooooovickévickévickévickévické
rrrrradnice, Padnice, Padnice, Padnice, Padnice, Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 111111.....
Zasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva jsou va jsou va jsou va jsou va jsou veřeřeřeřeřeeeeejná.jná.jná.jná.jná.

J. JandlJ. JandlJ. JandlJ. JandlJ. Jandl

ZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádá vvvvve se se se se střtřtřtřtředueduedueduedu
2222211111. května 2008. května 2008. května 2008. května 2008. května 2008 jednodenní zájezd pro důchodce.
Trasa zájezdu: návšnávšnávšnávšnávštěvtěvtěvtěvtěva hra hra hra hra hradu Padu Padu Padu Padu Pererererernšnšnšnšnšttttteeeeejna a měsjna a měsjna a měsjna a měsjna a městtttta Bosa Bosa Bosa Bosa Boskkkkkooooovicvicvicvicvic.
Přihlásit se lze osobně v budově NADĚJE na adrese Brno,
Hapalova 20 ve čtvrtek 15. 5. 2008 v době od 14.30 do 15.30
hodin u paní Mikešové.

BoBoBoBoBožžžžžena Tena Tena Tena Tena Trrrrrnknknknknkooooovvvvvááááá
vedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdrvedoucí Odboru sociálního, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturulturyyyyy
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

SBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPEČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLOŽEKOŽEKOŽEKOŽEKOŽEK
KKKKKOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPADU V RADU V RADU V RADU V RADU V ROCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008
VVVVVe dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 211111. května a 1. května a 1. května a 1. května a 1. května a 19. lis9. lis9. lis9. lis9. listttttopadu 2008opadu 2008opadu 2008opadu 2008opadu 2008 proběhne mobilní sběr
v uvedených časech na následujících zastávkách:
14.35 - 14.50 Boženy Antonínové (u bývalé samoobsluhy)
15.00 - 15.15 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
15.25 - 15.40 Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
15.50 - 16.05 Palackého nám. (u prodejny textilu ve směru do

Králova Pole)
16.15 - 16.30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku

„Výroba klíčů“)
16.40 - 16.55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17.05 - 17.20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17.30 - 17.45 Žitná (parkoviště za Trendem)
SbírSbírSbírSbírSbírají se tají se tají se tají se tají se tytytytytyto odpadyo odpadyo odpadyo odpadyo odpady:::::
Obaly se zbytky nebezpečných látek, potenciálně infekční odpady
(např. injekční jehly a stříkačky), textílie znečištěné nebezpečnými
látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky mimo jedlých,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik,
různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky.
TTTTTatatatatato služba je uro služba je uro služba je uro služba je uro služba je určččččena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikoli podnikoli podnikoli podnikoli podnikoli podnikatatatatatelůmelůmelůmelůmelům
prprprprprodukodukodukodukodukuuuuujícím fjícím fjícím fjícím fjícím fiririririremní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!

Ing. Jan Klement OŽPIng. Jan Klement OŽPIng. Jan Klement OŽPIng. Jan Klement OŽPIng. Jan Klement OŽP
vedoucí Oddělení živvedoucí Oddělení živvedoucí Oddělení živvedoucí Oddělení živvedoucí Oddělení živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředíedíedíedíedí

PŘEDSPŘEDSPŘEDSPŘEDSPŘEDSTTTTTAAAAAVUJEME VVUJEME VVUJEME VVUJEME VVUJEME VÁM KLÁM KLÁM KLÁM KLÁM KLUB ZAUB ZAUB ZAUB ZAUB ZA
ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLOU…OU…OU…OU…OU…

Klub funguje v klubovně Pionýr Řečkovice na Horáckém
náměstí 12, v bývalých prostorách Knihovny Jiřího Mahena. Většina
akcí se zatím odehrává v pondělí od 17 do 19 hodin a jsou otevřené
pro všechny zájemce, děti i dospělé, stačí si vybrat.

Stálicí naší nabídky jsou DESKDESKDESKDESKDESKOOOOOVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRYYYYY - pravidelně jednou
za měsíc si můžete přijít zahrát oblíbené hry nebo se naučit nějakou
novou. Naše zásoby her už naplnily dvě velké skříně, k dispozici je
vám vedoucí, který vám pravidla her vysvětlí. A komu by to nestačilo,
může si zahrát stolní fotbálek, hokej, nebo třeba šipky, případně si
dát některý čaj z nabídky naší malé ČAČAČAČAČAJOJOJOJOJOVNYVNYVNYVNYVNY.

Další pravidelnou nabídkou jsou nejrůznější RRRRRUKUKUKUKUKODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKY.
Z posledních bych vybrala například výrobu figurek z dřevěných
kolíčků, které se dětem tak dařily, že ani po dvou hodinách tvoření
nechtěly naši dílnu ukončit. Novinkou, která měla velký úspěch,
pak byla dílna OBLOBLOBLOBLOBLOŽENÉ MÍSOŽENÉ MÍSOŽENÉ MÍSOŽENÉ MÍSOŽENÉ MÍSYYYYY. Dvacítka účastníků se učila
pracovat se salámy a sýry tak, aby jídlo nejen chutnalo, ale také
krásně vypadalo. Plánujeme pokračování této dílny - vyřezávání ze
zeleniny.

V budoucnu bychom rádi pořádali také více různých přednášek.
První dvě se setkaly s velkým ohlasem a jistě budou mít další
pokračování - jednalo se o vyprávění Z. Podhrázského o jeho cestě
SEVERNÍ INDIÍSEVERNÍ INDIÍSEVERNÍ INDIÍSEVERNÍ INDIÍSEVERNÍ INDIÍ a dále o velmi zajímavou přednášku s fotografiemi
p. Ulrichové na téma HISHISHISHISHISTTTTTORIE ŘEORIE ŘEORIE ŘEORIE ŘEORIE ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICVICVICVICVIC.

Klub Za školou tady pro vás bude i nadále, připravujeme další
a další programy a budeme rádi, když si k nám najdou cestu další
děti i dospělí z celé naší čtvrti.

Hana PrHana PrHana PrHana PrHana Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá

AKAKAKAKAKTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NABÍDKA na duben:ABÍDKA na duben:ABÍDKA na duben:ABÍDKA na duben:ABÍDKA na duben:
Klub Za šKlub Za šKlub Za šKlub Za šKlub Za škkkkkolouolouolouolouolou, v klubovně Pionýr Řečkovice, Horácké náměstí 12
pondělí od 17 do 19 hodin, s sebou přezůvky a 20 Kč.
Bližší info na www.reckovice.pionyr.cz/klub
U některých dílen přihlášky na tel. 602 834 675.
7. dubna - BUBNY DBUBNY DBUBNY DBUBNY DBUBNY DJEMBEJEMBEJEMBEJEMBEJEMBE - hra na africké bubny (přihláška nutná)
14. dubna - DESKDESKDESKDESKDESKOOOOOVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRYYYYY s čajovnou

21. dubna - DEDEDEDEDECCCCCOUPOUPOUPOUPOUPAAAAAGE - UBRGE - UBRGE - UBRGE - UBRGE - UBROUSKOUSKOUSKOUSKOUSKOOOOOVVVVVÁ TEÁ TEÁ TEÁ TEÁ TECHNIKACHNIKACHNIKACHNIKACHNIKA - s
sebou předmět, který si chcete ozdobit - může to být květináč,
kachlička, dřevěná destička, zavařovací sklenice, miska... Oceníte i
vlastní pěkné obrázkové ubrousky a nůžky (přihláška vhodná)
28. dubna - VYŘEZÁVVYŘEZÁVVYŘEZÁVVYŘEZÁVVYŘEZÁVÁNÍ ZE ZELENINYÁNÍ ZE ZELENINYÁNÍ ZE ZELENINYÁNÍ ZE ZELENINYÁNÍ ZE ZELENINY - tvorba ozdob na váš
slavnostní stůl, suroviny zajistíme, s sebou prkénko a úzký ostrý
nožík (přihláška nutná)

ZVLÁŠTNÍ NZVLÁŠTNÍ NZVLÁŠTNÍ NZVLÁŠTNÍ NZVLÁŠTNÍ NABÍDKA - SOUKRABÍDKA - SOUKRABÍDKA - SOUKRABÍDKA - SOUKRABÍDKA - SOUKROMÉ OSLAOMÉ OSLAOMÉ OSLAOMÉ OSLAOMÉ OSLAVYVYVYVYVY:::::
Naše prostory si můžete po dohodě za menší úplatu „vypůjčit“
například na uspořádání odpolední oslavy narozenin pro vaše dítě
a jeho kamarády, rodinnou sešlost s promítáním fotografií či jiné
soukromé akce. K dispozici je sál s dětským koutkem, vybavená
kuchyňka, promítací plátno, vybavení na hry, vše podle další
domluvy.
Další informace vám rádi poskytneme, případně se můžete přijít
sami podívat a domluvit.
Kontakt: Hana Procházková, tel. 602 834 675. Foto: www.reckovice.pionyr.cz

LeLeLeLeLetní tábor v jižních Čecháchtní tábor v jižních Čecháchtní tábor v jižních Čecháchtní tábor v jižních Čecháchtní tábor v jižních Čechách
PS Pionýr Řečkovice, oddíl Mustangové
nabízí volná místa na letním stanovém táboře v Dobré Vodě, okres
Jindřichův Hradec.
Termín 28.6. - 12.7., cena 3.000 Kč. Pro děti 6-14 let, téma „Cesta
kolem světa za 14 dní.“

Další infDalší infDalší infDalší infDalší informace Ivormace Ivormace Ivormace Ivormace Ivana Škana Škana Škana Škana Škopoopoopoopoopovvvvvááááá
tttttel. 7el. 7el. 7el. 7el. 7777777 692 937 692 937 692 937 692 937 692 934, www4, www4, www4, www4, www.mus.mus.mus.mus.mustangotangotangotangotangove.neve.neve.neve.neve.nettttt

KAM KRÁČÍŠ, ŘEKAM KRÁČÍŠ, ŘEKAM KRÁČÍŠ, ŘEKAM KRÁČÍŠ, ŘEKAM KRÁČÍŠ, ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉVICKÉVICKÉVICKÉVICKÉ
DIVDIVDIVDIVDIVADLADLADLADLADLO?O?O?O?O?

Jako malý kluk, ještě když jsem chodil do národní a později
osmileté školy, navštěvoval jsem občas v Řečkovicích ochotnická
divadelní představení, nastudovaná zdejšími vyznavači Thalie. Hrálo
se tenkrát na sokolovně nebo ve velkém sále pivovaru, dnes žel již
rozparcelovaného na malé kumbály a kamrlíky tehdy začínající
rozpínavou Lachemou. Repertoár tvořila převážně osvědčená
a ideology prověřená díla a nezávadné pohádky pro děti, jimž
v rámci „svobody slova“ padesátých let dávalo šťávu jen pár
odvážlivců. Divadlo se hrálo ještě později, většinou však ojediněle,
a byly to spíš zoufalé snahy pamětníků, kteří se nechtěli smířit
s myšlenkou konce ochotnického divadla v Řečkovicích. Tyto
okamžiky mi však z paměti už vymizely.

Zlom přišel až po převratu, a to ještě hezkých pár let panovalo
rozpačité ticho. Proti všemu očekávání znovuvzkříšení divadla
nepřinesli starší pamětníci a aktivní herci minulé generace, nýbrž
zdejší mládež. A začátky jejich  činnosti nebyly rozhodně uvědoměle
cílené, nýbrž přišly samy, spontánně, z nezávazného nápadu. Vzpomíná
Kateřina Svobodová, která tehdy, před více než deseti lety, byla jednou
ze zakladatelů mikulášských besídek pro malé děti.

Přišlo to tak nějak samo - co abychom my, členové tehdy už známé
Řečkovické 13 zkusili připravit nějaký hezký program pro nejmenší děti
v sokolovně. Když to jde jinde, proč ne u nás? Za podpory radnice, sokola
a sponzorů jsme vytvořili zajímavou a přitažlivou kulisu v podobě hraných
pohádek, scének, písniček a říkanek, která vyvrcholila předáním nadílky
pravým Mikulášem. No a z  první Mikulášské vznikla tradice dětských
programů  trvající dodnes. Mezi dětmi a rodiči má obrovský úspěch, takže
v jednom dni se hrají dvě představení. A tady vlastně začala i moje role
režisérky při vymýšlení a nacvičování programů.

Katka je člověk, který dovede této krásné zálibě obětovat
velkou část svého volného času. Jistě by dokázala najít i jeho jiné
využití, ji však baví v prvé řadě divadlo.

Od mikulášských už nebylo daleko k tomu, abychom se pustili do
něčeho většího, co zaujme i starší děcka a dospělé. Na klasický repertoár jsme
neměli, to nám bylo jasné hned od začátku.

Naším jasným cílem bylo bavit sebe a hlavně publikum, a s klasikou
bychom neuspěli. Nejsme herci, jsme jen parta nadšenců a přísné držení se
textu nám i teď, hlavně  těm samostatnějším, dělá  problémy, proto jsme
hned na začátku zvolili na první pohled náročnější formu, která, jak se
ukázalo, dala možnost právě tyto rozdíly mezi účinkujícími překrýt. Tou
formou byl muzikál, který spojoval hraní divadla s pěknou a přitažlivou
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hudbou. Reprodukovanou hudbu jsme zavrhli už na začátku a hned se  vrhli do hudby živé. Bylo to náročné, ale jak se později ukázalo byl to krok tím
správným směrem. Naším prvním představením,  na to si jistě čtenáři vzpomenou, byla Noc na Karlštejně. Na úpravě hry se podílelo všech snad deset tehdy
účinkujících. Filmový i divadelní vzor byl nesmírně lákavý. A povedlo se. Byli jsme nadšení.

Byl jsem tehdy na první repríze a musím říct, že takový úspěch nikdy amatérské divadlo v Řečkovicích nemělo. Řečí starých
divadelních matadorů - absolutní sukces !

Mladé divadelníky přišli podpořit na jejich divadelní cestě dokonce tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský z nedalekých Jehnic
a tehdy čerstvě zvolený hejtman Stanislav Juránek.

A pak přišly další muzikály - Starci na chmelu a po nich Kdyby tisíc klarinetů. To už jsou vlastně léta těsně minulá. Každé z představení mělo
několik repríz, s Karlštejnem jsme dokonce i hostovali mimo domovskou sokolovnu. Hráli jsme v nově otevřené Sýpce v Medlánkách, se Starci jsme byli
v Žebětíně, Lošticích u Olomouce a Telnici. Nadšenci ze Třináctky, to už jich bylo skoro 30, většinou divadlu propadli, nadšeně chodili na zkoušky i dvakrát
týdně, živou hudbu nám dělali kluci z Vikýře. Bylo to báječné. Velkou pomocí nám byl a  je při představeních i Olda Gardáš, profiosvětlovač Městského
divadla Brno, a Libor Fuchs.

 Moje zkušenosti z počátků tohoto divadla a záliba v režijní práci spolu se ztvárněním nějaké  menší či epizodní role mě postavila vlastně za „režijní
pult“. Samozřejmě,  ne všechno se nám dařilo, všechno běželo bez průšvihů. Naopak, ty nakonec dokázaly spojit dohromady všechny
s upřímným zájmem, ať je to Marek Gut, David Jančík, Pavel Oblrich, Martina Kurtinová, Jitka Matoušová a další. A to někteří účinkující dojíždějí až
z druhé strany Brna, z Bosonoh nebo Komárova!

Sehnat Katku dá někdy docela „fušku“. Vedle náročné práce
v managementu brněnské firmy Hama je Katka členkou výboru
MO KDU-ČSL, pomáhá i v různých kulturních aktivitách zdejší
římskokatolické farnosti. A to nepočítám její povinnosti doma -
přesto však naplno žije divadlem.

Letos chystáme s Třináctkou jeden z nejstarších u nás známých
a dosud hraných muzikálů Divotvorný hrnec. Po válce ho přivezli z amerického
exilu Voskovec s Werichem. Krásný, vtipný a dodnes půvabný pohádkový
příběh se spoustou nádherných postav a  písniček - tak to je náš nejbližší cíl.
Pro tento rok. Snad se nám to podaří ještě do prázdnin, všichni na tom
dřeme, tak nám, prosím vás, držte palce. Ať to vyjde!

V předchozím volebním období byla Katka Svobodová
členkou zdejšího zastupitelstva a věnovala se - jak jinak - kultuře.
Kromě jiného mi znamenitě pomáhala  při pořádání a uvádění
výstav na radnici. Dnes  pracuje ve Výboru pro národnostní menšiny
ZMČ a zase při přípravě jeho kulturních aktivit. Katčina práce
s Řečkovickou 13 na divadelních prknech zaslouží obdiv
a poděkování. Jí i celé Třináctce.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
Ze hrZe hrZe hrZe hrZe hry „Kdyby „Kdyby „Kdyby „Kdyby „Kdyby tisíc klariney tisíc klariney tisíc klariney tisíc klariney tisíc klarinetů“tů“tů“tů“tů“

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
V souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,
§21, odst. 4, děkujeme našim spoluobčanům za podporu
a poskytnuté finanční příspěvky na „Př„Př„Př„Př„Přísísísísístttttaaaaavbu řvbu řvbu řvbu řvbu řečkečkečkečkečkooooovickévickévickévickévické
soksoksoksoksokolooloolooloolovnvnvnvnvny“y“y“y“y“, které dle konečného vyúčtování veřejné sbírky
dosáhly za období od 20. 12. 2004 do 18. 11. 2007 hodnohodnohodnohodnohodnotttttyyyyy
65.709,365.709,365.709,365.709,365.709,34 Kč4 Kč4 Kč4 Kč4 Kč. Veškeré tyto prostředky byly využity k uvedenému
účelu.
Jménem celé Tělocvičné jednoty SOKOL Řečkovice

Ing. JiřIng. JiřIng. JiřIng. JiřIng. Jiří Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkaaaaa
ssssstartartartartarosososososta jednota jednota jednota jednota jednotytytytyty

PŘEDSPŘEDSPŘEDSPŘEDSPŘEDSTTTTTAAAAAVUJE SE VÁM DOMOVUJE SE VÁM DOMOVUJE SE VÁM DOMOVUJE SE VÁM DOMOVUJE SE VÁM DOMOV PRV PRV PRV PRV PRO OSOBO OSOBO OSOBO OSOBO OSOBY SE ZDRAY SE ZDRAY SE ZDRAY SE ZDRAY SE ZDRAVVVVVOOOOOTNÍMTNÍMTNÍMTNÍMTNÍM
POSPOSPOSPOSPOSTIŽENÍM „TIŽENÍM „TIŽENÍM „TIŽENÍM „TIŽENÍM „TEREZA“TEREZA“TEREZA“TEREZA“TEREZA“

Jsme zařízení sociální péče s celoročním pobytem pro
uživatele se středně těžkou, těžkou, hlubokou mentální retardací,
kombinovanými vadami a autismem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Ubytování je zajištěno v jedno až čtyřlůžkových pokojích, naši
uživatelé mají k dispozici rehabilitační místnost, třídy pro výchovu
a vzdělávání a pro pobyty venku využíváme přilehlou zahradu. Kapacita
našeho zařízení je 20 lůžek, bydlí u nás ženy i muži, v současnosti ve
věku od 9 do 35 let, přičemž věková hranice pro přijetí je 26 let.

Našim uživatelům a jejich zákonným zástupcům
poskytujeme základní sociální poradenství a podporujeme rozvoj
sociálních dovedností klientů.

Mezi základní činnosti zdravotně ošetřovatelské péče patří nácvik
hygienických a sebeobslužných úkonů, rehabilitační cvičení a relaxace,
léčebná tělesná výchova, rehabilitační plavání v bazénu na Kraví hoře
a pravidelné týdenní ozdravné pobyty. Podporujeme plnohodnotný
a smysluplný život našich uživatelů, proto má v naší sociální službě
nezastupitelné místo také vzdělávání a výchovné aktivity. Povinnou
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školní docházku zajišťují MŠ a ZŠ pro TP Kociánka a ZŠ Štolcova,
vychovatelky Domova pak provádějí aktivizační činnosti formou
terapeutických postupů se zaměřením na sebeobsluhu, komunikaci,
výchovu rozumovou a smyslovou. Organizujeme či se účastníme
různých kulturních a společenských akcí - divadla, koncerty, muzea,
besídky…Vaše pozvání na Vámi pořádanou akci rádi přijmeme.

Na podzim loňského roku jsme navázali spolupráci se
ZŠ Úprkova a Horáckém náměstí a se studenty gymnázia Terezy
Novákové. O našich společných aktivitách budeme čtenáře také
informovat. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s Dětským oddělením
Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici.

Náš Domov najdete na ulici Terezy Novákové 62a a máte -
li zájem nás kontaktovat, pak tedy - t.č. 549 275 855, 724 837 841
nebo na adrese css_tereza@centrum.cz.

Pro zajištění aktivit a úhradu léků našich uživatelů byla zřízena
nadace MENTA, každý kdo chce pomoci, může přispět jakoukoli
částkou na účet číslo 4060007050/6800.

Bc. PBc. PBc. PBc. PBc. Paaaaavlína Břvlína Břvlína Břvlína Břvlína Březinoezinoezinoezinoezinovvvvvááááá

VÍTVÍTVÍTVÍTVÍTÁNÍ JÁNÍ JÁNÍ JÁNÍ JÁNÍ JARA NARA NARA NARA NARA NA SA SA SA SA STEZCE ZDRATEZCE ZDRATEZCE ZDRATEZCE ZDRATEZCE ZDRAVÍVÍVÍVÍVÍ
PPPPPÁÁÁÁÁTEK 25. 4. 2008TEK 25. 4. 2008TEK 25. 4. 2008TEK 25. 4. 2008TEK 25. 4. 2008

Začátek akce je v 16,00 - 17,00 hod. na Mokré Hoře u tenisových
kurtů. Poté pokračuje jarní procházkou po Stezce zdraví, plnou
soutěžních stanovišť pro malé i velké, zakončenou v Jemnickém
lomu malým překvapením.
Akce je určená rodinám s dětmi, dětským kolektivům a všem
příznivcům zdravého pohybu v přírodě. V případě velmi
špatného počasí se akce ruší.

Pořádá občanské sdružení EkoCentrum Brno, více informací
na www.ecb.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSKDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSKDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSKDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSKDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666
wwwwwwwwwwwwwww.dumde.dumde.dumde.dumde.dumdeti.vti.vti.vti.vti.vesele.infoesele.infoesele.infoesele.infoesele.info

Nabízí, informuje:
LETNÍ TLETNÍ TLETNÍ TLETNÍ TLETNÍ TÁBÁBÁBÁBÁBORORORORORYYYYY:::::
7. 7. - 15. 7. Mineralogický ve Zlatých Horách.

Cena: 3.000,- Přihlášky do 15. 5. 2008.
Informace: Psotová 732 325 457

PřPřPřPřPříměsíměsíměsíměsíměstststststské táborké táborké táborké táborké tábory vy vy vy vy ve Ve Ve Ve Ve Veeeeevvvvverererererssssské Bítýšce:ké Bítýšce:ké Bítýšce:ké Bítýšce:ké Bítýšce:
30. 6. - 4. 7. Turistický. Denně 9.00 - 16.00. Cena 800,-Kč
25. 8. - 29. 8. Výtvarný. 9.00 - 13.00. Cena 800,-Kč.

Přihlášky a platba  do 9. 6. 2008
Kontakt: Kučerová 608 278 431

PřPřPřPřPříměsíměsíměsíměsíměstststststské táborké táborké táborké táborké tábory pořy pořy pořy pořy pořádané v Brádané v Brádané v Brádané v Brádané v Brně:ně:ně:ně:ně:
28. 7. - 1. 8. Výlety, hry, tvoření. 8.00 - 16.00. Cena 1.000,-Kč.

Přihlášky a platba do 13. 6. 2008
Psotová  732 325 457

18. 8. - 22. 8. Sportovní. 8.00 - 16.00. Cena 1.000,-Kč.

Přihlášky a platba do 13. 6. 2008
Fleková 723 262 216

25. 8. - 29. 8. Výtvarka, soutěže, hry. 9.00 - 15.00. Cena: 1.000,-Kč
Přihlášky a platba do 13. 6. 2008
Kovářová  777 686 567

AKAKAKAKAKCE PRCE PRCE PRCE PRCE PRO VEŘEJNOSO VEŘEJNOSO VEŘEJNOSO VEŘEJNOSO VEŘEJNOSTTTTT:::::
DílničkDílničkDílničkDílničkDílnička u vča u vča u vča u vča u včeličeličeličeličeličekekekekek pátek 11. 4. od 16.00 do 18.00 hodin

Palackého 104
Tentokrát na textilní téma. Pro děti od 10 let a dospělé. Cena 80,-Kč.
Počet osob omezen, zájemci hlaste se na mobil - Psotová 732 325 457.
DílničkDílničkDílničkDílničkDílnička na Ka na Ka na Ka na Ka na Kořořořořořísísísísískkkkkooooově 1vě 1vě 1vě 1vě 166666 v sobotu 12. 4. od 9.00 do 12.00 hodin

prprprprpro dětio dětio dětio dětio děti.
Pletení košíků a ošatek. Cena 200,-Kč.

DílničkDílničkDílničkDílničkDílnička na Ka na Ka na Ka na Ka na Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvvé 1é 1é 1é 1é 166666 v sobotu 19. 4. od 9.00 do 14.00
prprprprpro doso doso doso doso dospělépělépělépělépělé Vitráže Tiffany. Cena 600,-Kč.
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

VÝPRAVÝPRAVÝPRAVÝPRAVÝPRAVY s TVY s TVY s TVY s TVY s Toulaoulaoulaoulaoulavými bovými bovými bovými bovými botičktičktičktičktičkami.ami.ami.ami.ami.
V termínu 25. - 27. 4. připravujeme pobytovou akci v Praze. Vhodná
pro rodiny nebo i pro samotné děti od 10 let.
Bližší informace na stránkách DDM. Přihlášky: K.Psotová 732 325 457
Všechny příznivce „Domečku“ a pohybu v krásné jarní přírodě
zveme na tradiční 111110. r0. r0. r0. r0. ročník  turisočník  turisočník  turisočník  turisočník  turistického  pochodutického  pochodutického  pochodutického  pochodutického  pochodu
„PO„PO„PO„PO„POTTTTTOULÁNÍ“ v soboOULÁNÍ“ v soboOULÁNÍ“ v soboOULÁNÍ“ v soboOULÁNÍ“ v sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 19. 4. 2008.9. 4. 2008.9. 4. 2008.9. 4. 2008.9. 4. 2008.
Start před bývalým DDM ( kasárna, Terezy Novákové 62 a) v 9.00
- 10.00 hodin.
Všem známá trasa cca 6 km přes Velkou Babu do brněnských
Ivanovic. Cíl je u oblíbeného bufetu paní Radové na kraji lesa. Pro
děti bez rodičů je zajištěn pedagogický doprovod. Startovné 10,-Kč.
Nezapomeňte na špekáčky, dobré boty a na úsměv na rtech!

„Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálníček.
Na první pohled je docela obyčejný, ale na ten druhý…“

K. PsoK. PsoK. PsoK. PsoK. Psotttttooooovvvvvááááá

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ,VÉ,VÉ,VÉ,VÉ,
PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70, BRNO-A 70, BRNO-A 70, BRNO-A 70, BRNO-A 70, BRNO-

KRÁLKRÁLKRÁLKRÁLKRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE
inforinforinforinforinformumumumumuje o dubnoje o dubnoje o dubnoje o dubnoje o dubnových akvých akvých akvých akvých akcích:cích:cích:cích:cích:

2. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert
10. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Oborový koncert dechového

oddělení
11. dubna 17.30 hod. Foyer Besedního domu, Komenského

nám. 6, Vernisáž výstavy výtvarného oboru
12. dubna 18.00 hod. sál Besedního domu, Komenského nám. 6,

Slavnostní koncert žáků k 50. výročí
školy, jako hosté vystoupí žáci ZUŠ
E. Suchoně z Bratislavy.

15. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ absolventský recitál
16. dubna 17.30 hod. Malá královopolská galerie Husitská ul. 1

Vernisáž výstavy ZUŠ V. Kaprálové jubilující
17. dubna 17.00 hod. Foyer Mahelova divadla - Vernisáž výstavy

výtvarného oboru
21. dubna 19.00 hod. sál ZUŠ Koncert Společnosti B. Martinů
23. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert
24. dubna 18.00hod. ÚMČ Brno-Královo Pole, Husitská ul. 1

Koncert žáků
28. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ Oborový koncert pěveckého

oddělení
29. dubna 18.00 hod. sál ZUŠ I. absolventský koncert.

Dne 23. dubna 2008 se kDne 23. dubna 2008 se kDne 23. dubna 2008 se kDne 23. dubna 2008 se kDne 23. dubna 2008 se konají v době od 1onají v době od 1onají v době od 1onají v době od 1onají v době od 15.00 do 15.00 do 15.00 do 15.00 do 15.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.
přpřpřpřpřiiiiijímací zkjímací zkjímací zkjímací zkjímací zkoušoušoušoušoušky do všech oborky do všech oborky do všech oborky do všech oborky do všech oborůůůůů
(hudební a literárně dramatický obor v budově Palackého tř. 70,
taneční a výtvarný obor v budově Palackého tř. 146).

H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

Dvaadvacetiletý muž s kytarou, který v ranních hodinách 12. února rozhazoval popelnice nedaleko konečné zastávky tramvaje,
zaujal jednoho z kolemjdoucích. Ten neváhal a celou věc ihned oznámil strážníkům. Na místo vyslaná hlídka MP muže odpovídajícího
popisu zadržela během několika minut v Medlánecké ulici. Zadržený vandal musel rozházené popelnice vrátit na původní místo a také
zaplatit tisícikorunovou pokutu za spáchaný přestupek - znečištění veřejného prostranství.

V pátek 15. února dopoledne spatřili strážníci při hlídkové činnosti v Banskobystrické ulici, že na zemi leží neznámá osoba. Hlídka
zjistila, že ležící muž není schopen souvislé komunikace ani samostatné chůze a pravděpodobně byl pod vlivem nezjištěné návykové látky.
Na základě této zjištěné skutečnosti byla přivolána sanita záchytky. Přivolaná lékařka poté sdělila, že osmadvacetiletý muž je skutečně pod
vlivem nezjištěného množství návykových látek a vyžaduje odborné vyšetření. Z těchto důvodů byl proto muž okamžitě převezen do
nemocnice.

V neděli 17. února pár minut po poledni zatelefonoval na tísňovou linku 156 muž, který nalezl v Kunštátské ulici většího psa, jenž
byl zcela zjevně v danou chvíli bez majitele. Hlídka MP vyjela na místo a od pozorného muže si psa převzala. Poté byl přivolán odchyt
MP, ten psa převezl do útulku. Příběh opuštěného psa nakonec dopadl dobře, neboť se jeho majitel našel.

Na žádost osádky záchranky byla v úterý 26. února vyslána do bytu v Novoměstské ulici hlídka strážníků k asistenci při lékařském
ošetření pacienta. Dvaadvacetiletý muž, který měl údajně ohrožovat svou matku, byl nakonec převezen do zdravotnického zařízení.

Obavy o svůj byt měla ve středu 27. února manželská dvojice, která byla v nákupním středisku v Hradecké ulici okradena
neznámým pachatelem. Sedmačtyřicetileté ženě byla totiž v nestřeženou chvíli odcizena kabelka s doklady a klíči od bytu. Vzhledem
k možnosti, že by jejich byt mohl být záhy vykraden, byla neprodleně vyslána do místa bydliště hlídka MP, aby zamezila násilnému
vniknutí dotyčných pachatelů do bytu. Za asistence okradené ženy prověřila hlídka bydliště, které nebylo nenarušeno. Případ šetří
republikoví policisté.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý
MěsMěsMěsMěsMěstststststská policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí reeeeevíruvíruvíruvíruvíru

V MĚSÍCI BŘEZNU 2008V MĚSÍCI BŘEZNU 2008V MĚSÍCI BŘEZNU 2008V MĚSÍCI BŘEZNU 2008V MĚSÍCI BŘEZNU 2008
SLASLASLASLASLAVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUM

TITTITTITTITTITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Josef  BARJosef  BARJosef  BARJosef  BARJosef  BARTLTLTLTLTL 96 le96 le96 le96 le96 lettttt
JiřJiřJiřJiřJiřina  LANGPina  LANGPina  LANGPina  LANGPina  LANGPAAAAAULULULULULOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
Josef  WJosef  WJosef  WJosef  WJosef  WALALALALALTERTERTERTERTER 93 le93 le93 le93 le93 lettttt
Marie  ONDŘÍKMarie  ONDŘÍKMarie  ONDŘÍKMarie  ONDŘÍKMarie  ONDŘÍKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 92 le92 le92 le92 le92 lettttt
JosefJosefJosefJosefJosefa  VLKa  VLKa  VLKa  VLKa  VLKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999991 le1 le1 le1 le1 lettttt
Vladimír  NĚMECVladimír  NĚMECVladimír  NĚMECVladimír  NĚMECVladimír  NĚMEC 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
OtOtOtOtOtakakakakakar  MAREŠar  MAREŠar  MAREŠar  MAREŠar  MAREŠ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Josef  ČECHJosef  ČECHJosef  ČECHJosef  ČECHJosef  ČECH 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
RůžRůžRůžRůžRůžena  GULDOena  GULDOena  GULDOena  GULDOena  GULDOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Zdeněk  KUCHAŘZdeněk  KUCHAŘZdeněk  KUCHAŘZdeněk  KUCHAŘZdeněk  KUCHAŘ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Miloš  ŘIBŘIĎMiloš  ŘIBŘIĎMiloš  ŘIBŘIĎMiloš  ŘIBŘIĎMiloš  ŘIBŘIĎ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
OldřOldřOldřOldřOldřich  Pich  Pich  Pich  Pich  PAAAAAVLVLVLVLVLOOOOOVVVVVSKÝSKÝSKÝSKÝSKÝ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
BedřBedřBedřBedřBedřich  Kich  Kich  Kich  Kich  KOŠÁBEKOŠÁBEKOŠÁBEKOŠÁBEKOŠÁBEK 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Vladimír  VVladimír  VVladimír  VVladimír  VVladimír  VALALALALALTERTERTERTERTER 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Marie  TRÁVNÍČKMarie  TRÁVNÍČKMarie  TRÁVNÍČKMarie  TRÁVNÍČKMarie  TRÁVNÍČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
AneAneAneAneAnežkžkžkžkžka  HAa  HAa  HAa  HAa  HAVLÁVLÁVLÁVLÁVLÁTTTTTOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
VVVVVěrěrěrěrěra  ČERa  ČERa  ČERa  ČERa  ČERVINKVINKVINKVINKVINKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Marie  ČEPERMarie  ČEPERMarie  ČEPERMarie  ČEPERMarie  ČEPEROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
BoBoBoBoBožžžžžena  KUBĚNOena  KUBĚNOena  KUBĚNOena  KUBĚNOena  KUBĚNOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
LLLLLudmila  Budmila  Budmila  Budmila  Budmila  BÖHMOÖHMOÖHMOÖHMOÖHMOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

NAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠE

NEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

V MĚSÍCI ÚNORV MĚSÍCI ÚNORV MĚSÍCI ÚNORV MĚSÍCI ÚNORV MĚSÍCI ÚNORU 2008U 2008U 2008U 2008U 2008
OSLAOSLAOSLAOSLAOSLAVIL SVIL SVIL SVIL SVIL SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUM NÁŠTNÍ JUBILEUM NÁŠTNÍ JUBILEUM NÁŠTNÍ JUBILEUM NÁŠTNÍ JUBILEUM NÁŠ

SPOLSPOLSPOLSPOLSPOLUOBČANUOBČANUOBČANUOBČANUOBČAN

WWWWWaltaltaltaltalter Ner Ner Ner Ner Nooooovvvvvákákákákák 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole, S.
Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.

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

POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové

sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

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

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

AVIA - KONTEJNERY 3,5 t. Odvoz suti, dovoz písku. POKLÁDÁNÍ
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, drobné stavební a bourací práce. Tel.: 739
634 365.

KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno-Řečkovice, Mokrá Hora
a  okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 776 206 702.

MALÍŘSKÉ  a natěračské práce. Tel.: 541 226 383, 606 216 832.

AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.

KOUPÍM garáž ul. Medlánecká, Kytnerova a blízké okolí (500 m)
tel:  604 507 473.

HLEDÁM podnájem 1+1 nebo svobodárna, dlouhodobě.
Svobodný, nekuřák. Možno i Medlánky. Tel.: 721 150 540.

PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. Kytnerova. Tel.: 731 743 463.

DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, výtvarné. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541229122, www.drak.cz.

ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.

PRONAJMU řad. garáž celoroč. ul. Renčova. Tel.: 723 956 106.

HLEDÁME družstevní byt 2+1 i 3+1 na ul.: Kremličkova, Renčova,

Škrétova, Družstevní, Medlánecká. Cenu respektujeme a platíme V
hotovosti. Volejte: 777 742 710.

PRONAJMU garážový box na ul. Úprkova. Dálkové ovládání
vjezdových  vrat. Tel.: 737 201 683.

Prodám JABLKA 13 Kč/kg. Tel.: 721165818, odběr Řečkovice.

POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.

PRODÁM renovovaný cihlový pěkný DB 3+1 v Řečkovicích na
Bří. Kříčků. Je možné koupit s garáží. Tel.: 732 506 708

KOUPÍM 2+1 OV v Řečkovicích, nejlépe cihla, ale není podmínkou,
nabídku od majitele. Tel.: 603 104 983.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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BESEDBESEDBESEDBESEDBESEDA O ZÁMKU V KUNŠTA O ZÁMKU V KUNŠTA O ZÁMKU V KUNŠTA O ZÁMKU V KUNŠTA O ZÁMKU V KUNŠTÁÁÁÁÁTĚTĚTĚTĚTĚ
Státní zámek v Kunštátě na Moravě patřil dlouhá léta mezi

zapovězené objekty díky skutečnosti, že v jeho prostorách byly po
řadu let uloženy archivy spravované Ministerstvem vnitra předchozí
i současné republiky.

Teprve předloni byla hlavní část zámku zpřístupněna
veřejnosti, což možná řadě z nás ve víru každodenního spěchu
uniklo. Proto Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ, který si již
předloni uložil za cíl, že formou nepravidelných besed přiblíží krásné,
leč méně známé památky naší Moravy, pozval na pátpátpátpátpátek 1ek 1ek 1ek 1ek 111111. dubna. dubna. dubna. dubna. dubna
od 1od 1od 1od 1od 177777.30 hod.30 hod.30 hod.30 hod.30 hod. k nám na radnici kastelána kunštátského zámku
MgrMgrMgrMgrMgr. Radima Štěpána. Radima Štěpána. Radima Štěpána. Radima Štěpána. Radima Štěpána. Jeho přednáška, osvěžená promítáním
zajímavých snímků z interiérů zámku, by měla pro tuto sezónu být
ne-li magnetem, tedy aspoň zajímavým cílem pro všechny milovníky
historie a umění.

Beseda pořádaná VNM je určena, tak jako předešlé, nejširší
veřejnosti se zájmem o historii Moravy.

Vstup je volný.
I vI vI vI vI van Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

GALERIE NGALERIE NGALERIE NGALERIE NGALERIE NA RADNICI V DUBNUA RADNICI V DUBNUA RADNICI V DUBNUA RADNICI V DUBNUA RADNICI V DUBNU
ZAHAZAHAZAHAZAHAZAHAJUJEJUJEJUJEJUJEJUJE

Po dlouhé odmlce se konečně blíží čas, kdy naše výstavní
síň opět ožije. Rekonstrukce ZTI byla ukončena, na novou
betonovou desku podlahy byly položeny nové parkety, a tak vše
nasvědčuje tomu, že plánovanému zahájení pravidelného provozu
nic nestojí v cestě. První výstavou, která má provoz galerie zahájit,
bude přehlídka tvorby posledního období Dr. Heleny Puchýřové,
CSc. a její kolegyně keramičky Ladislava Břečkové. Vernisáž výstavy
obrazů, keramických plastik a reliéfů obou autorek proběhne
v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 18. dubna v 18. dubna v 18. dubna v 18. dubna v 18. dubna v 18 hodin8 hodin8 hodin8 hodin8 hodin, výstava potrvá do následující
neděle 27. dubna a bude otevřena jako dříve, v prv prv prv prv pracoacoacoacoacovní dnvní dnvní dnvní dnvní dny ody ody ody ody od
111114.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 177777.00 hodin, o vík.00 hodin, o vík.00 hodin, o vík.00 hodin, o vík.00 hodin, o víkendech dopoledne od 9.00 do 1endech dopoledne od 9.00 do 1endech dopoledne od 9.00 do 1endech dopoledne od 9.00 do 1endech dopoledne od 9.00 do 12.002.002.002.002.00
hodin a odpoledne od 1hodin a odpoledne od 1hodin a odpoledne od 1hodin a odpoledne od 1hodin a odpoledne od 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 177777.00 hodin..00 hodin..00 hodin..00 hodin..00 hodin.

Věříme, že naši stálí návštěvníci z předchozích let k nám
opět najdou cestu a že od dubna i v následujících měsících se
s nimi budeme setkávat v naší galerii na pravidelných kulturních
akcích, ať již při výstavách obrazů nebo koncertech krásné hudby.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NA VELIKA VELIKA VELIKA VELIKA VELIKONOČNÍONOČNÍONOČNÍONOČNÍONOČNÍ

KKKKKONCERONCERONCERONCERONCERTTTTT
Ve středu 9. dubna 2008 od 18.00 hodin se v řečkovickém

kostele sv. Vavřince na Palackého náměstí uskuteční velikonoční
koncert Smíšeného sboru Kantiléna.

Smíšený sbor Kantiléna je brněnské pěvecké sdružení
bývalých členů sboru dětí a mládeže Kantiléna. Jeho členy jsou
zástupci mnoha generací, kteří se v uplynulých letech zasloužili
o řadu vítězství v hudebních soutěžích doma i v zahraničí.
Uměleckým vedoucím a dirigentem sboru je Ivan Sedláček,
zakladatel Kantilény v roce 1956 a její dlouholetý sbormistr,
bývalý pedagog JAMU a nositel řady hudebních ocenění.

Na programu velikonočního koncertu Smíšeného sboru
kantiléna jsou skladby autorů Tomáse Luise de Victorii
(Ascendens Christus in Altum, Pueri Hebraerorum, O vos
omnes), Orlanda Lassa (Jubilate Deo), Johanna Sebastiana Bacha
(So giebst du nun, mein Jesu, gute nacht a Jesus bleibet meine
Freude), Jacoba Galla (Opus musicum, Alleluia, In resurrectione
tua Christe), Jana Dismase Zelenky (Caligaverunt Oculi mei),
Michaela Praetoriuse (Surrexit Christus Dominus), Franze
Schuberta (Hosanna Filio David) a gregoriánský chorál Dexteta
Domini.

O varhanní vystoupení se postará Zuzana Čechová (členka
sboru), která provede skladbu Petra Ebena „Nastala noc.“

MgrMgrMgrMgrMgr. Jiř. Jiř. Jiř. Jiř. Jiří Moí Moí Moí Moí Mottlttlttlttlttl

POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NA KA KA KA KA KONCERONCERONCERONCERONCERT „HUDBAT „HUDBAT „HUDBAT „HUDBAT „HUDBA
A ŘEA ŘEA ŘEA ŘEA ŘEČ“Č“Č“Č“Č“

VVVVVe se se se se střtřtřtřtředu 23. dubna od 1edu 23. dubna od 1edu 23. dubna od 1edu 23. dubna od 1edu 23. dubna od 18 hodin8 hodin8 hodin8 hodin8 hodin se ve velké zasedací místnosti
na radnici městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
náměstí 11 uskuteční koncert v rámci cyklu „Hudba a ř„Hudba a ř„Hudba a ř„Hudba a ř„Hudba a řeč“eč“eč“eč“eč“.

Vystoupí paní Kamila Klugarová - profesorka JAMU ve hře na
varhany. Zazní skladby z děl J. S. Bacha, M. Regera, C. Francka a P. Ebena.

Moderuje: J. Mottl
MgrMgrMgrMgrMgr. Jiř. Jiř. Jiř. Jiř. Jiří Moí Moí Moí Moí Mottlttlttlttlttl
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OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
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