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Proč slavíme
velikonoční svátky ?

Velikonoce (z latiny Pascha, hebrejštiny pesach = přechod) jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. K tomu dle křesťanské víry mělo dojít třetího dne po jeho
ukřižování. Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, mělo se udát kolem
roku 30 či 33 - významný anglický matematik a fyzik Isaac Newton
došel v 18. století svými výpočty k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít
v pátek 7. dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34. Kristovo ukřižování
se událo v době významného židovského svátku pesach, který se slavil
na památku vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.
V západní křesťanské tradici Velikonoce jako pohyblivý svátek připadají
na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či
duben. Slovanský název svátku Velikonoce se vztahuje na „velkou noc“,
v níž byl Kristus vzkříšen.
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 nicejský církevní
koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po
prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví
se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční dle těchto pravidel
může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna – v letošním roce tak Velikonoce připadají na nejzazší možné datum.
S velikonočními svátky je nerozlučně spjato také několik tradičních
symbolů. Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo,
které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť podle křesťanské víry on je
beránek, obětovaný za spásu světa. Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním, což
byl ve své době nejkrutější a ponižující trest. Dalším z velikonočních
symbolů je vajíčko, symbol zárodku nového života. V mnoha kulturách
je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lidovou
tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době.
Pletené mazance zase mají svým tvarem připomínat obtočený provaz,
na kterém se Jidáš oběsil poté, co zradil Ježíše Krista.
Ačkoliv mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské
symbolice, některé velikonoční symboly můžeme najít již v době předkřesťanské. Například zajíček má údajně původ v pohanských rituálech
oslavujících příchod jara. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků i Velikonoce se přenesly i mimo církevní prostředí. Už od
časů svého vzniku jsou časem oslav a veselí. V dnešní době se, bohužel,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí letošního roku je za námi.
Tyto zimní měsíce se na radnici nesly,
mimo jiné, ve znamení příprav na události,
které se v oblasti kultury a školství odehrávají v klimaticky příznivějším období v roce.
Některé školy se přes prázdniny dočkají zvelebení svých budov.
To platí zejména o Základní škole Novoměstská, na které proběhne
dlouho očekáváná výměna starých oken a zateplení obvodového
pláště. Stejně tak i budovy našich mateřských škol si žádají opravy
a investice. V jejich případě je celá záležitost komplikovanější
z hlediska naplánovaní, neboť proti sobě stojí snaha udržet je
i přes prázdniny v částečném provozu a nutnost provádět některé
práce v režimu dočasného uzavření školky. V letošním roce budou
probíhat stavební práce na MŠ Tumaňanova (přístavba nové
třídy), MŠ Kárníkova (rekonstrukce ZTI) a MŠ Novoměstská (oprava
střechy), zcela uzavřeny budou nicméně pouze první dvě zmíněné
a prázdninový provoz bude zajištěn po většinu července a srpna.
Podrobný rozpis naleznete uvnitř tohoto zpravodaje.
V současné době stále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu Zelená úsporám na regeneraci budov MŠ
Škrétova a MŠ Měřičkova. Státní fond životního prostředí, který
je administrátorem žádostí ve zmíněném dotačním programu,
dosud nerozhodl. Z toho důvodu lze očekávat provádění prací až
o letních prázdninách 2012.
Nejvýznamnější z kulturních akcí pořádaných městskou částí
jsou Vavřinecké hody, které se letos budou konat o víkendu 6. a 7.
srpna. Areál bývalého pivovaru ožije už dříve. V sobotu 16. dubna
budeme mít možnost navštívit farmářské trhy a v neděli 1. května
se uskuteční Majáles studentů řečkovického gymnázia. Dále
jednáme také o uspořádání folkového festivalu, pravděpodobně
v sobotu 18. června. Na konci prázdnin, v sobotu 20. srpna, se
uskuteční Letní noc. Určitě jsem nezmínil všechny významné akce,
o nichž budete postupně informováni samostatnými pozvánkami
v ŘEČi a na plakátovacích plochách.
Marek Viskot, starosta

čím dál tím více zdůrazňuje, podobně jako u vánočních svátků, zejména
jejich komerční stránka. Bývají dobou zvýšených nákupů, nakupují se
velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních
vajíček, beránků nebo zajíčků.
V českých zemích je prastarou velikonoční tradicí hodování a pomlázka. Na velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodili po
domácnostech svých známých a šlehali ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Vyšlehané ženy pak dávaly mužům
barevné vajíčko jako symbol jejích díků, aby zůstaly celý rok zdravé
a uchovaly si plodnost. Jinak v českých zemích nejsou tradicí velikonoční hody, ale velikonoční koleda, přičemž koleda probíhala v průběhu
roku vícekrát, nejen v období Velikonoc, a jejím původním smyslem byla
ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Mluvíme-li tedy
v dnešní době o tradici Velikonoc, musíme si uvědomit, že jejich původ
sahá až do pohanských časů, že postupem času měnily svůj obsah
a formu a současně vstřebávaly i spoustu jiných, zejména lidových
podnětů a zvyklostí.
Jan Jandl
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Informace ÚMČ
Zpráva ze IV. zasedání ZMČ a z 6. schůze RMČ
IV. zasedání ZMČ se konalo 10. 3. Zastupitelstvo:
• projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské
části k 31. 12. 2010,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• souhlasilo s návrhem územně plánovacího podkladu Změna územního plánu zóny Ivanovice – Řečkovice,
• projednalo návrh změny Územního plánu zóny Řečkovice – centrální
část, souhlasilo s tímto návrhem, avšak upraveným dle požadavků
schválených zastupitelstvem,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
6. schůze RMČ se konala 23. 3. Rada:
• projednala přehled finančních plánů základních a mateřských škol
na rok 2011,
• schválila poskytnutí dotací následujícím organizacím:
Sdružení pěstounských rodin
2 000 Kč,
Kaisen karate klub
3 500 Kč,
Rodinné centrum Matáta
3 000 Kč,
Klub českých turistů
3 000 Kč,
Hortus
5 000 Kč,
TJ Sokol Řečkovice
27 000 Kč,
Dům dětí a mládeže
6 000 Kč,
Ekocentrum
10 000 Kč,
Orel
18 000 Kč,
Pionýr
11 500 Kč,
Svaz bojovníků za svobodu
5 000 Kč,
Sdružení Naděje
7 000 Kč,
SHL Řečkovice
7 000 Kč,
Junák
11 500 Kč,

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Knihovna Jiřího Mahena
8 500 Kč,
SK Řečkovice
18 000 Kč,
Modrá linka
3 000 Kč,
Vlčí stopa
2 000 Kč,
schválila smlouvu s agenturou COMMUNIO PRO ARTE, M. Hübnerové
54, Brno, o spolupráci při pořádání koncertů a dětských představení
v městské části,
projednala bytové záležitosti,
souhlasila s vypořádáním neuskutečněné investiční akce - přechodu
v ulici Družstevní (se zřízením přechodu nesouhlasila Policie ČR,
přechod též koliduje s nově připravovaným parkovištěm v této
ulici),
schválila jako dodavatele, který provede II. etapu opravy sýpky
v areálu bývalého pivovaru, firmu PSK-Group, spol. s r. o., Vídeňská
104b, Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
souhlasila s uvedením plochy před restaurací Staropramen v ul.
Měřičkově 18 jako restaurační zahrádky v příloze Tržního řádu, vydávaného městem Brnem,
navrhla jako prostory, na které je zakázán vstup se psy, hřiště Kárníkova
14 (oplocená plocha), hřiště Jandáskova (oplocená plocha), hřiště
Renčova – park (oplocená část a neoplocená štěrková plocha ohraničená obvodovým chodníkem), hřiště Horácké nám. 4/5 (oplocená
plocha s štěrková plocha včetně propojovací lávky a obvodového
chodníku, který ji ohraničuje), hřiště Novoměstská 41 – 45 (park
zvaný Ovál – oplocená plocha), hřiště Nové nám. (oplocená plocha),
hřiště Vl. Pittnerové (oplocená plocha), hřiště mezi domy Žitná 21
a 23 (plocha ohraničená obvodovým chodníkem), hřiště Kubova
2 – 4 (plocha s herními prvky, ohraničená obrubníkem), hřiště na
nám . V. Matyášové (štěrková plocha oddělená obrubníkem), hřiště
Novoměstská 13 – 15 (plocha ohraničená obvodovými chodníky
a veřejnou zelení) – jedná se o novelizaci vyhlášky o pohybu psů na
veřejných prostranstvích, kterou bude projednávat ještě zastupitelstvo městské části a města Brna,
projednala novelu vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce
hudby a také vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
projednala zprávu z jednání výboru pro národnostní menšiny,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ
V. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 15:00 hod. v zasedacím
sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ

Prázdninový provoz mateřských škol
v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Červenec 2011:
1. 7. – 15. 7. 2011 provoz zajistí MŠ Škrétova
10 pracovních dnů
18. 7. – 29. 7. 2011 provoz zajistí MŠ Novoměstská
10 pracovních dnů
Srpen 2011:
1. 8. – 12. 8. 2011 bude mít provoz MŠ Měřičkova
10 pracovních dnů
15. 8. – 26. 8. 2011 mimo provoz MŠ Kárníkova – stavební úpravy
29. 8. – 31. 8. 2011 mimo provoz všechny MŠ

Mgr. Alena Procházková, ředitelka MŠ Měřičkova
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2011 – část č. 2
V minulém čísle zpravodaje byly zveřejněny termíny
čištění komunikací po zimním posypu, které nyní
doplňujeme o zbývající termíny čištění komunikací
do konce roku 2011.
Odtahy vozidel bude v letošním roce zajišťovat firma
Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na
odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Jihlavská
31, 625 00 Brno – Starý Lískovec (proti staré nemocnici), tel. 547 357 384. Výdej vozidel bude probíhat
v pondělí až pátek od 8 do17 hod.; od 17 do 8 hod.,
v sobotu a v neděli po předchozí domluvě.
Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč.
parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ,
VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná
kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom.,
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské
3a5
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA,
NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA,
KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA vč.
parkovišť
TERMÍN: 1. 6., 9. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO,
KOLÁČKOVA,
VITÁSKOVA,
DILLINGEROVA,
DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA
vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč.
parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště,
ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 16. 11.
BLOK č. 4
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi,
KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA,
K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a
- obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ,
PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

TERMÍN: 26.5., 8.9. a 14.11.
BLOK č. 5
UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE
HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č.
10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY
PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část
TERMÍN: 2.6., 15.9. a 15.11.
BLOK č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, POD ZAHRADAMI
vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY
MATYÁŠOVÉ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM,
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 9.6., 22.9. a 16.11.
Čištění základního komunikačního systému
– čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, neníli dále uvedeno jinak
BLOK č. 7 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části
bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi
Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích
zálivů a části bez MHD
TERMÍN: 15. 6. a 21. 9.
BLOK č. 8 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč.
parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích
zálivů
TERMÍN: 20. 6. a 26. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA,
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ,
PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN: 23. 6. a 23.9.

NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od
Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11
TERMÍN: 8. 6., 16. 9. a 18. 11.
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/2):
PODPĚROVA - Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23,
NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–
59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou,
MEDLÁNECKÁ 10–14
TERMÍN: 13. 6., 19. 9. a 21. 11.
BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ
NÁM. 10
TERMÍN: 15.6., 2.9. a 18. 11.
BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/4):
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9,
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ
„Na Špici“
TERMÍN: 22.6., 9.9. a 21. 11.
Čištění ostatních, dopravně méně významných
komunikací
BLOK č. 15 (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ
NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO NÁM. 12 kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA,
MAŘÍKOVA - část k areálu Badger Meter s.r.o.,
JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu
k rybníku, K ZÁPADI - část za domy k zahrádkám
TERMÍN: 19. 7.

BLOK č. 10 (ZÁKOS/4):
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA,
TUMAŇANOVA vč. parkoviště u pasířství
TERMÍN: 30. 6. a 29. 9.
Čištění samostatných parkovišť

BLOK č. 16 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ
- odbočka k Měřičkově 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd
k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182,
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most
k Novoměstské
TERMÍN: 20. 7.

BLOK č. 11 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,

Pavel Stránský - OŽP

Na kus řeči s Ing. MARTINEM OTČENÁŠKEM
Loňské komunální volby znatelně obměnily
podobu obecních zastupitelstev. Zasedla v nich řada
nových, často mladých lidí. Jde nepochybně o dobré
znamení. Plyne z něj, že účast v politickém dění
a podíl na správě věcí veřejných není jen výsadou
starších a že o generační proměnu není třeba se zde
obávat.
Jedním z nováčků v zastupitelstvu naší městské
části je Ing. Martin Otčenášek, jehož jméno bylo
uvedeno na kandidátní listině ČSSD. Právě on patří
k těm, pro něž střední věk je dosud skryt v budoucnosti. Dlužno dodat, že
k povinnostem zastupitele mu přibyl i podíl na práci zdejší rady, jejímž členem
byl zvolen na ustavujícím zasedání zastupitelstva v listopadu minulého roku, stal
se také členem odborných komisí rady městské části.
V zastupitelstvu naší městské části jste nováčkem. Jde o Vaši první
přímou zkušenost s tzv. komunální politikou?
Mandát zastupitele sice vykonávám poprvé, ale nějaké zkušenosti už mám
z let 2007 – 2010, kdy jsem byl členem komise školství a komise kultury a informací rady městské části.
Jaká je Vaše „civilní“ profese?
Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, ústav elektroenergetiky.
Tento obor mě baví, a proto jsem mu zůstal věrný i po skončení svých studií.
Pracuji ve společnosti, která působí především v energetice se zaměřením
na komplexní služby v tomto oboru. Jsem zařazen v oddělení projekce, která se
zaměřuje převážně na projektování rozvoden a transformoven, řídích systémů
pro energetiku, projektování ochran, chránění a regulaci technolog. celků.

Nové volební období je teprve na svém počátku. Přesto si dovolím otázat
se, jaké jsou Vaše dosavadní pocity z práce ve zdejší samosprávě?
Mé pocity jsou převážně pozitivní. Práce ve zdejší samosprávě je bezpochyby zajímavá a rozmanitá. Není to žádné klišé říct, že se potýkáme se skutečně
hmatatelnými každodenními problémy, které se dotýkají nás všech. Bezesporu
převládá věcná diskuse na schůzích komisí, kterých jsem členem, a také schůze
rady městské části jsou pracovního charakteru. Trošku více politiky, než je
prospěšné, se možná někteří zastupitelé snaží vnášet na zasedání zastupitelstva,
ale to je zřejmě všeobecný nešvar a naše městská část v tom není výjimkou.
Jste obyvatelem naší městské části. V čem vidíte její největší přednost
oproti jiným částem města a co naopak považujete za její „bolavé“ místo?
Městská část Řečkovice a Mokrá Hora není žádanou adresou náhodou. Je to
klidná okrajová oblast města Brna, nacházející se kousek od přírody, s kompletní
občanskou vybaveností. Nacházíme se dostatečně daleko od rušného centra
Brna, zároveň ale není problém se do něj v případě potřeby relativně rychle
dopravit. Každá městská část má určitá „bolavá“ místa. Těmi našimi je poslední
dobou především zvýšená doprava a nedostatek parkovacích míst v některých
lokalitách, což je bohužel všeobecný trend.
Zaměstnání i práce v komisích, radě a zastupitelstvu Vám nepochybně
zabírají valnou část času, který je k dispozici. Můžete prosím prozradit, jak
nejraději trávíte ten volný?
Svůj volný čas trávím nejraději aktivně. Mezi mé koníčky patří především
sport, určitě zmíním fotbal, tenis, badminton a jízdu na kole. V zimním období si
rád zalyžuji či zajdu na běžky. Rád navštívím i kino nebo divadelní představení.
Děkuji za rozhovor.
PaedDr. Ladislav Filipi
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…… a přišel duben 1945
Každoročně 26. dubna vzpomíná Brno na ukončení útrap německé
okupace, na dobu, kdy mohlo opět svobodně vydechnout. Válečná léta
odnesl čas a dnešní generace Brňanů poznávají tuto dobu pouze z vyprávění a literatury. Těžká léta války a nesvobody jsou pro ně dávnou
minulostí.
Osvobození Brna bylo cílem Bratislavsko – brněnské operace, zahájené 25. března 1945 vojsky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála
R. J. Malinovského. Již 4. dubna byla osvobozena Bratislava, 12. dubna
vojska překročila řeku Moravu a 13. dubna byl osvobozen Lanžhot
a Hodonín. Fronta se nezadržitelně blížila k Brnu. Bylo jasné, že boj začne
každým dnem. V noci na 26. dubna vojska překročila řeku Svitavu a s
úsvitem útok na Brno započal.
Byl veden s takovou razancí, že frontová linie se rychle posouvala
vnitřním městem. Kolem 10. hodiny byla osvobozena Černá Pole, před
polednem byly první ruské tanky na Starém městě a zároveň z druhé
strany v Lužánkách. V odpoledních hodinách útok pokračoval na
Královo Pole a Žabovřesky. Do večera bylo osvobozeno celé Brno kromě
Medlánek a Řečkovic.

Cíl operace byl splněn a vojska 2. ukrajinského frontu se potřebovala
přeskupit a odpočinout si. V následujících dnech armády bojující u Brna
pokračovaly v postupu a po osvobození Řečkovic 2. května byli fašisté
definitivně vytlačeni z posledního předměstí Brna.
Po osvobození bylo v katastru obce nalezeno 64 padlých. Jejich
těla byla pohřbena ve společných hrobech v zámeckém parku. Později
k nim přibylo 13 padlých z Medlánek, 27 z Ostrovačic a dva nalezení
v okolních lesích. Na místě, kde odpočívají tito hrdinové, byl na jaře 1946
vybudován a 9. května 1946 slavnostně odhalen památník jako dík za
naši svobodu.
Již 65 roků u památníku s úctou vzpomínáme na ty, kteří položili své
životy, abychom my mohli žít. Stejně jako generace před námi chceme
i my uchovat památku osvoboditelů pro generace budoucí. Proto i letos
26. dubna ve 14 hodin se u památníku sejdeme, abychom společně
kytičkou k jejich hrobu uctili památku těch, kteří se nedočkali konce
války, nejstrašnější, nejkrutější a nejničivější války v dějinách lidstva.
RSDr. František Punčochář

Teátr Víti Marčíka – MORAVSKÉ PAŠIJE
Když mi bylo dvanáct, viděl jsem, jak křižují Ježíše.
Říkal jsem to všem, ale nikdo mi nevěřil.
Pan farář mě vyslechl, pohladil mě po hlavě a řekl mi,
abych to už nikomu neříkal,
nebo mě budou mít za blázna…
(ze scénáře)
Dne 6. dubna 2011 v 19:00 hod. po více než
5 letech znovu uvítáme ve Sboru Páně CČSH na
Vážného ulici č. 6 Teátr Víti Marčíka. Mnozí si tohoto
charismatického herce a jeho kolegy pamatují z představení Mystéria buffa či Setkání
před Betlémem, která byla uvedena ve Sboru Páně.
Tentokrát se nabízí možnost zhlédnout a doslova vychutnat specifické divadelní
umění v představení Moravské pašije. Víťa Marčík navazuje na hlubokou tradici pašijových her, které byly hrávané v kostelech. Vážné téma zprostředkovává komediant,
který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění je i divák vtažen do tohoto příběhu.
Dovolujeme si pozvat všechny přátele dobrého a nevšedního divadelního umění.
Vstupenky je možno si rezervovat na tel.: 776 032 149.
Vratislav J. Marša

Den Země

ZVEME VÁS DO KLUBOVNY...

Pionýr Řečkovice a Rodinné centrum MaTáTa
Říká se, že „ve dvou se to lépe táhne“, od dubna to tedy budeme táhnout společně i my. Na základě jednání
z posledních měsíců, díky vstřícnému přístupu majitele naší klubovny Teplárny, a. s., a podpoře Úřadu městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, dochází k přestěhování Rodinného centra MaTáTa a zahájení spolupráce v klubovnách
Pionýra Řečkovice na Horáckém náměstí 12. K našim dosavadním aktivitám pro děti, mládež a dospělé tak přibude
nabídka pro nejmenší a jejich rodiče. Co všechno u nás můžete najít?
PS PIONÝR ŘEČKOVICE:
Podrobné info a kontakty najdete na reckovice.pionyr.cz (nebo tel. 602 834 675)
• tábornické oddíly Severka a Mustangové
• klub Kulička pro předškoláky
• příležitostné aktivity Klubu Za školou - rukodělky, deskové hry, přednášky
• dva letní tábory a tábor pro rodiny s dětmi Dovolená U Kalicha
• další příležitostné akce pro veřejnost, děti, mládež i dospělé
Aktuální nabídka:
• Rukodělky s Barčou, tvořivé dílny pro starší děti a dospělé, 1x za 14 dní,
úterý 17-19 hodin. Info a kontakt viz naše webové stránky, nebo přímo na e-mailu:
kozova.b@seznam.cz
• Letní tábor U Kalicha, „DIVOKÝ ZÁPAD“, 9. - 23.7., Dobrá Voda (J. Hradec),
cena 3500 Kč. Info a kontakt viz naše webové stránky, nebo přímo na e-mailu:
ifcas@seznam.cz
RC MATÁTA
V nových prostorách zahajuje činnost od 4.dubna - aktuální informace
o stěhování, přesné termíny a kontakty najdete na www.matata.cz
• dopolední herna: pondělí, úterý, středa od 9 do 12 hodin
• odpolední herna, hrátky s hudbou (pro děti): odpoledne, termíny viz web
• zpívání pro mámy: odpoledne, termíny viz web
• další příležitostné akce pro rodiče s dětmi
Děkujeme všem, kteří svou podporou pomohli realizovat myšlenku spolupráce obou organizací, a těšíme se, že
v klubovně na Horáckém náměstí vám budeme nabízet různorodé aktivity pro všechny věkové kategorie.

Za Pionýr Řečkovice Hanka Procházková

22. duben se stal
mezinárodně uznávaným a ekologicky
zaměřeným dnem
a je aktivní iniciativou právě všech
lidí, kterým není
životní prostředí
úplně lhostejné.
Zkusme se každý rozhlédnout kolem sebe,
v nejbližším okolí svého bydliště a položme
si otázku, zda bychom nemohli udělat něco
proto, aby se nám zde žilo lépe.
Řečkovická organizace TOP 09 se rozhodla
navázat na loňskou akci, která byla zaměřena
na revizi a obnovu podpor mladých stromků
v parku na Horáckém náměstí, a to sběrem
odpadků ve vybrané lokalitě. Někteří z nás
jsou úzce spjati s částí Mokrá Hora, kudy
prochází turisticky frekventovaná cesta kolem
tamních rybníků, která si jistě zaslouží důstojnějšího vzhledu. Všichni naši spoluobčané,
kteří se naší akce budou chtít zúčastnit, jsou
vítáni.
Nebojme se dát dobrý příklad svým
dětem. Sraz je 16. dubna v 10:00 hodin na
konci ulice Brigádnická při vstupu do lesa.
Doporučujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. Pro děti je připravena malá odměna.

Dita Pivoňková
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Kořenského s podporou Městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
Ve čtvrtek 12. 5. 2011, odjezd v 7.30 hod., návrat kolem 18.30 h.
Trasa: Náměšť nad Oslavou – zámek, Třebíč – bazilika nebo
židovská synagoga, hřbitov a město, Mohelnická Hadcová step
– přírodní rezervace, Moravský Krumlov – Slovanská epopej
A. Muchy, Dolní Kounice – zřícenina kláštera Rosa Coeli.
Přihlásit se lze osobně v budově ZUŠ v Brně-Řečkovicích,
Kořenského 23a, v pátek 8., 15. a 29. dubna 2011 vždy před
přednáškou od 16 45 do 17 00 u paní Michalcové.
Mgr. L. Pivoňka, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

CVIČENÍ JÓGY PRO SENIORY
Klub důchodců Hapalova zve mezi sebe seniory, kteří mají
zájem o cvičení jógy. Cvičení probíhá každý čtvrtek
od 13.30 hod. v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno.
Bližší informace může podat paní Hladká
na tel. čísle 732 986 160.

Placená inzerce

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY NA II. ČTVRTLETÍ 2011
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
1. duben
8. duben
15. duben
29. duben
6. květen
13. květen
20. květen
27. květen
3. červen
10. červen

Ing. Sochorec Lumír
Mgr. Sommerová Petra
Mgr. Klementová Marie
Druckmüllerová Hana
Ing. Druckmüllerová Z.
Druckmüllerová Hana
Trojanová Zuzana
Ing. Druckmüllerová Z.
Florián Antonín
Mgr. Procházka Jaromír

Ostrov Džerba
Austrálie
Korsika
Oahu - Havajský ostrov
Peking, I. část
Sopečné ostrovy - Havaj
Přírodní šperky Itálie
Peking, II. část
Uganda
Vysočina z české strany

Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
4. duben
Fiala Tomáš
18. duben Mgr. Procházka J.
		
2. květen
Vlasák Jan
16. květen Ing. Mader Arnošt
30. květen Mgr. Bělocký Martin
13. červen doc. RNDr. Žákovská A.

Brusel (sídlo EU) a okolí
Ze severního Německa
do Dánska
Kuba
Jižní Francie
Kanárské ostrovy
Andamanské ostrovy

Placená inzerce

ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU
Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka,
zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258
a firma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM?
Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se
ekologicky postaráme o Vámi nechtěné.
Kdy a kam můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti?

SMO Hapalova
Po
14:00-17:00
Út-So 8:00-12:00
13:00–17:00
Ne
9:00-12:30
13:00-15:00
Tel: 720 228 447

Placená inzerce

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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PLACENÁ INZERCE
KOMINICTVÍ ŠMORA Stanislav provádíme prohlídky komínů + vystavení zprávy, vložkování, revize, měření spalin,
prohlídky kamerou. Tel.: 539 013 774, mob.: 605 373 313
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
PILATES STUDIO 7 Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení PILATES,
POWER JOGA, ZUMBA a jako novinka v Brně
PILATES STROJE REFORMER. www.pilatesstudio7.cz ,
V Újezdech 7, Brno – Medlánky, tel.: 775 770 609.
MASÁŽE levně a kvalitně, klasická švédská regenerační, 1. za
150 Kč/60min, další 200 Kč/60 min,774945771, Horácké náměstí 3
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole.
ÚT, ST, ČT 15-18 hodin. Tel.: 549 250 323
FYZIOTERAPEUTKA M. Mrňousová nabízí pravidelné
jogové cvičení. Cvičení ozdravuje pohybové stereotypy a
přispívá k tělesné i duševní pohodě. Je vhodné pro všechny
věkové kategorie i profese. Tel.: 723 114 276
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853
ZAJISTÍM inž. činnost (územní rozhod., staveb. povolení,
dozor, kolaudaci) ŽL. Tel.: 736 613 730
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení á 490,- Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705
KOUPÍM byt v OV 1+kk v Řečkovicích.Tel.: 732329274
KOUPÍM byt i zadlužený i v privatizaci 720 551 215
MATEŘSKÁ školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis
dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí,
individuální přístup, lokalita Královo Pole (zastávka tramvaje
Kartouzská). Tel. 732 725 751, www.creativekids.cz
PŮJČKA od 5000,- Kč bez poplatku předem, bez volání na linky
900. Brno a okolí. Tel: 608 282 608
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,
606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba
hotově=SLEVA 250 Kč!
ČERPADLA, Domácí vodárny, Ruční pumpy, Bojlery, Malyš
www.cerpadylko.cz (728 188 178) Doprava po Brně ZDARMA
MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí HANÁK.
Tel.: 549 272 587
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocian. Tel.: 603 528 515
PRODÁM cihl. byt 2+1 ul. Kárníkova 2. patro. Tel.: 774402007
PRONAJMU řadovou garáž na ul. Novoměstská. Tel. 606 404 527
PŘIJĎ mezi nás! Obchodní spol. od r. 1991 na českém trhu
hledá dynamické, pracovité a komunikativní kolegy. Jediná
podmínka: vlastní auto a vše ostatní Vás naučíme. Zajímavé
finanční ohodnocení. Domluvení pohovoru tel. 724 995 613
po-pá od 10,00-16,30 hod. Sídlo firmy: Žebětínská 40, Brno
KOUPÍM byt v Řečkovicích 2-3+1 ne přízemí a posl. patro.
Rychlé jednání. Te1.: 775 667 214
DĚTSKÉ tábory-sport., jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou,
pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
HLEDÁM byt, OV, 2+1, bez RK, max. 1.850.000,- Kč, lodžie, sklep.
Klidná lokalita. Ne přízemí. Tel.: 723 938 793
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež ve dnech 20.-23.4. v Řečkovicích, v sále býv.
pivovaru (vedle kostela). St. 9-18 příjem zboží, čt. 9-18
prodej, pá 9-12 prodej, 12-18 vrácení, vyúčtování, so 9-12
vrácení zboží. Tel.: 605089298, evaprochazka@seznam.cz
KOUPÍM od majitele byt 2+1 v Řečkovicích. Tel: 603 104 983
NAUČÍM TENIS 200/Kč/hod. Tel.: 724 643 197
KOUPÍM RD V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel: 546 220 361. Zn: Brno i okraj
HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403
KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu.
Dohoda jistá. Tel: 776 809 213
KOUPÍM POZEMEK v Brně i okolí, pokud možno stavební
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776637839
PRODEJ zahrady 955 m², k. ú. Medlánky (u Křížku), min. š. 20 m,
rovinný, oplocený, možný příjezd, voda, bouda, El u pozemku 590.000,- Kč. Kontakt: RK 602 758 891
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář. Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
Nabízíme Vám Akční ceny na letní pneu za internetové ceny.
Kompletní pneuservisní služby. Servis autoklimatizací za akční ceny!
Provozní doba: Po-Pá 9 - 12, 12,30 - 18 hod, So 8 - 12 hod.
TEL.: 541 227 054, 604 709 953, e-mail:pavel.hurka@email.cz
PRONAJMU byt 2+1 v Řečkovicích (cihl. dům) po rekonstrukci
nekuřákovi. Tel.: 732 810 951 (volat mezi 16 - 20 hod.)
PRODÁM n. pronajmu garáž ul. Novoměstská 1a - 721 221 616
PRONAJMU garáž pod bývalou Delvitou. Tel.: 602 972 015
OPRAVY střech-pokrývač, klempíř, tesař, zedník, ochrana
proti holubům, kompletní i dílčí práce. Tel.: 603 510 009

JSTE PODNIKATEL
A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT
NEPOTŘEBNÉHO ODPADU?
V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o.
v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých firem,
a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu!

Provozní doba:
Po–So: 7:00–17:00, Ne: 8:00–14:00
Můžete zde odevzdat objemný odpad,
odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte 724 380 523, nebo pište
na sbernydvur@astv.cz

Placená inzerce
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Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
www.ddmhelceletova.cz / tel.: 541 214 305, 603 277 961

Novinky: výuka hry na kytaru a Broučci – hraní a cvičení
pro děti od 0,5 roku
2. 4. Jarní dílničky - 9.00:12.00 – zdobení kraslic, pečení perníčků,
zdobení tašek, svícnů, tvorbu dekorací… S sebou: přezůvky, svačinu,
krabičku na pečivo a 4 vyfouklá vejce. Cena: všech stanovišť je 200,- Kč.
Informace K. Psotová 732 325 457
8. 4. Křeslo pro hosta - 18.00 : 19.30 - „Nahlédnutí do oken lidem
zemí Jižní Ameriky“ s brněnskou cestovatelkou paní Jaroslavou
Šrejmovou. Přezůvky s sebou.
9. 4. Den pro ženy a dívky – dle výběru:
Šperkařská dílna - 9.00 : 13.00. Cena 300,- Kč. Vede I. Štěpánková.
Zumba - 9.00 : 10.00. Cena 100,- Kč. Cvičí P. Kočová.
Beseda: Líčení je hra(čka) aneb vizážistické triky - 10.30 : 12.00.
Cena 100,- Kč. Rezervace do 6. 4. psotova.materidouska@seznam.cz
30. 4. „Čarodějnice“ - 18.00 : 21.00. Akce pro celou rodinu. Program pro
děti, oheň na opékaní zajištěn. Košťata, vhodný společenský oděv a buřtíky s sebou. Vstupné: 20,- Kč, čarodějnice a čarodějníci s košťaty zdarma.
Letní tábory:
11. - 15. 7. příměstský - Všeználek. Děti 3 - 6let. Víte, jaká zvířátka žijí kolem
nás? Přijďte za Všeználkem a on vám jich spoustu ukáže. Hry, tvoření, výlet.
Cena 900,- Kč.
18. - 22. 7. Barevný duhový tábor pro školní děti. Tvoření, výlety, soutěže,
hry, relaxace. Info Karin Volfová (606 206 477) Cena: 1000,- Kč
25. - 29. 7. příměstský - Zpátky do minulosti. Děti 8-13 let. Pomocí stroje
času spolu navštívíme různá historická období a poznáme život tamějších
lidí. Cena 900,- Kč.
8. - 12. 8. Týden v pohádce - příměstský tábor s rozvíjejícím programem
pro děti od 2 do 5 let v dopoledních hodinách.
Připravujeme:
10. - 15. 7. Dance camp – taneční tábor na Vysočině
3. - 11. 7. Mineralogický tábor pro členy kroužku - Abertamy v západních
Čechách

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice
kontakt: J. Podzemná, tel. 608 644 313, dominocvc@gmail.com

www.ddmhelceletova.cz/domino

VELIKONOČNÍ DÍLNY
ve čtvrtek 21. 4. 2011 (velikonoční prázdniny)
od 9:00 do 12:00 hodin, vstup možný každou celou hodinu,
nejpozději v 11:00, děti mladší 5 let v doprovodu rodičů.
Program: Barvení vajec, „vosková batika“, 10 natvrdo uvařených
vajec v obalu s sebou.
Program pro rodiče s nejmenšími dětmi. Jednoduché barvení
vajíček a zapichovátka do květináčů. Cena za dílnu 80,- Kč
Letní příměstský tábor v Řečkovicích,
S LEHKOU LETNÍ ANGLIČTINOU
„UFONI JSOU TADY“ aneb domluv se, jak umíš…
22. - 26. 8. 2011, podle zájmu i 29. - 31. 8. 2011
pro děti od 7 let, setkávání v CVČ Domino, Kořískova 16.
Podrobnější informace zašleme zájemcům e-mailem.

Jana Podzemná

POŘAD PRO NEJMENŠÍ DĚTI NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou Communio pro Arte vás srdečně zve na besedu
„POZNÁVÁME HUDEBNÍ NÁSTROJE“, která se uskuteční ve středu 20.
dubna v 16:00 hodin na řečkovické radnici, Palackého nám. 11, Brno.
Vystoupí DUO KOCŮRKOVI, Helena a Karel. Představí našim
nejmenším kromě klasických i pastýřské, indiánské hudební nástroje,
dudy a další se živými ukázkami. Některé nástroje dostanou děti
dokonce do vlastních rukou a mohou si je vyzkoušet. Návod a hru
předvedou účinkující.
Beseda je spojena s realizací veřejné sbírky za účelem ochrany
kulturních památek a tradic - na obnovu a úpravu areálu městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Mgr. et Mgr. Jiří Motll

SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na DUBEN 2011:

Fotbal - II. třída městský přebor:
9. 4. SK Řečkovice : Tatran Kohoutovice 15:30 hod.
23. 4. SK Řečkovice : Slovan Brno B 16:00 hod.
(fotbalové hřiště na Novoměstké)
- III. třída městská soutěž:
2. 4. SK Řečkovice B : Jundrov 15:30 hod.
30. 4. SK Řečkovice : MCV Brno 16:30 hod.
(fotbalové hřiště na Novoměstké)
Badminton - meziměstská soutěž (skupina o 5. – 8. místo)
7.4. BC SmartLife Řečkovice : BC Premiera Brno 18:00 hod.
(badmintonová Yonex aréna v Jehnicích)
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal - Extraliga žen
2. a 3. 4. Valosun Brno – čtvrtfinálové zápasy 16:30 hod.
Volejbal - Extraliga žen
9. a 10. 4. VK KP Brno – semifinálové zápasy 18:00 hod.
Futsal - 1.liga mužů
4. 2. Tango Brno : Bohemians 1905 19:30 hod.
případný rozhodující čtvrtfinálový zápas
Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do 10. 4., na
e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz
Richard Foltýn, předseda Komise sportu RMČ

informuje:

Od dubna jsme opět rozšířili nabídku hodin plavání a koupání
pro veřejnost. Sledujte rozvrh na www.druzstevni.cz a ve
vstupní hale.
Plavecká škola Rybka připravuje prázdninový plavecký
kemp pro děti. Kemp nebude jen o plavání, ale i o řadě dalších
sportovních aktivit a her.
Pokud máte o objednání plaveckého kempu zájem, neváhejte.
Přihlášky akceptujeme pouze do naplnění kapacity kempu.
1. kemp: 11. 7. – 15. 7. (pondělí až pátek, vždy od 8 do 16 hodin)
2. kemp: 18. 7. – 22. 7. (pondělí až pátek, vždy od 8 do 16 hodin)
Active fitness rozšířilo dopoledních aktivity o oblíbenou
zumbu, yogu, spinning a bosu core.
Velkou popularitu již získalo oblíbené sobotní sportovní dopoledne. Přijďte si vyzkoušet spinning a bosu s Renatou.
Každou středu od 10:00 do 11:00 hodin jsme pro Vás připravili
organizované lekce relaxačně kondičních cvičení ve
vodě. Lekce jsou pod odborným vedením zkušené cvičitelky, jsou
vhodné jak pro ženy v domácnosti, tak zejména pro seniory.
Všechny podrobnosti najdete na www.druzstevni.cz nebo ve
vstupní hale sportareálu.
Přijďte si zasportovat, jsme tu pro Vás!

MŠ Tumaňanova

Srdečně všechny zveme na naši tradiční velikonoční výstavu,
která se bude konat v mateřské škole Tumaňanova 59 v Mokré Hoře
ve dnech: sobota 16. 4. 2011 - 13:00 - 18:00 hodin
neděle 17. 4. 2011 - 13:00 - 18:00 hodin
K vidění budou výrobky dětí, velikonoční dekorace. Různé druhy
kraslic, keramiky a květinové aranžmá. Těšíme se na vaši účast.
Hofírková Monika
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KULTURA
První pozvání do naší galerie
Od loňského prosince, kdy vystavoval v naší Galerii na radnici
Miloslav Konvička svá Brněnská zastavení, uplynulo čtvrt roku. Složení
zastupitelstva MČ po posledních komunálních volbách vyvrátilo
pochybnosti o dalším osudu naší galerie a my jsme mohli s klidným
svědomím nabídnout umělcům naše prostory.
V měsíci dubnu tak uvítáme první dva vystavující, členy královopolského Parnasu Marii Bernardi a Zdeňka Tichého. Jejich celoživotní
tvorba je dostatečně prověřena navíc každoročními výstavami v Brně
i jeho okolí, a i v naší galerii nevystavují poprvé.
Paní Marie Bernardi ve svých obrazech jásavých barev nezapře
svůj původ na temperamentním Moravském Slovácku. Ať krajiny či
květinová zátiší, vždy dodají svým kultivovaným projevem a přirozenou
barevností důvod k dobré náladě a chuti do života. Je absolventkou
brněnské UMPRUM a v současnosti je členkou sdružení výtvarných
umělců Moravy a Slezska.
Pan Zdeněk Tichý je známou osobností nejen v oblasti malby, ale
i jako grafik a knižní ilustrátor. Na svých výstavách se nejčastěji prezentuje krajinomalbou čerpající z domácích i zahraničních toulek přírodou
či městy. Na rozdíl od své kolegyně M. Bernardi se Tichého tvorba
vyznačuje spíše tlumenými odstíny barev, korespondujícími s jeho
rozvážnou povahou.
Výstava pod společným názvem Krásy přírody bude zahájena
vernisáží v pátek 15. dubna již v 17 hod a potrvá do následující
neděle 24. dubna. Výstava bude přístupná veřejnosti v pracovní dny od
14 do 17 hod., o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Kulturní komise současně vyzývá návštěvníky naší galerie, kteří
mají připojení na internet a mají zájem být touto cestou informováni
o připravovaných výstavách či koncertech v naší MČ, aby se na vernisáži
písemně přihlásili.
Na první výstavu roku 2011 zve a na setkání s vámi se těší
Dr. Ivan Koláčný, předseda Komise kultury a informací

Kalendárium

významných osobností a událostí
měsíc DUBEN

* 1. 4. 1776
* 1. 4. 1901
1. 4. 1956
1. 4. 1961
+ 1. 4. 1958
* 1. 4. 1929
+ 5. 4. 1997
+ 5. 4. 1897
* 6. 4. 1924
+ 6. 4. 1957
+ 6. 4. 1947
* 16. 4. 1848
16. 4. 1919
+ 18. 4. 1989
+ 21. 4. 1919
* 21. 4. 1892
* 22. 4. 1945
* 23. 4. 1922
+ 24. 4. 1954
26. 4. 1895
* 27. 4. 1844
+ 30. 4. 1973

Hugo František Salm-Reifferscheidt osvícenec, podnikatel, sběratel, přírodovědec, spoluzakladatel Františkova Muzea v Brně a zakladatel brněnského přádelnictví, majitel železáren
v Blansku
Jan Lauschmann chemik-fotograf, fotograf, odborník a průkopník barevné fotografie
Založení Laboratoře pro analýzu plynů Československé akademie věd
Vznik Moravské galerie v Brně
Břetislav Bakala všestranný hudebník, dirigent, sbormistr, klavírista, korepetitor, skladatel
Milan Kundera spisovatel, dramatik, pedagog, překladatel
František Kožík prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik,
básník, autor prací pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní
dramaturg a scenárista, pracovník Radiojournalu v Brně
Jindřich Wankel lékař, významný moravský archeolog a speleolog
Miroslav Skála autor satirických her, humoristické a satirické prózy
Gustav Frištenský legenda českého i světového zápasnictví
Václav Kaprál hudební skladatel, pianista, hudební pedagog, sbormistr, publicista, editor
a organizátor hudebního dění v Brně
Karel Zahradník matematik, profesor a rektor brněnské české techniky v letech 1899–1901
Vytvoření tzv. Velkého Brna připojením 23 předměstských obcí včetně Řečkovic
Vlasta Matulová divadelní, filmová a televizní herečka
Friedrich Wannieck podnikatel a průmyslník, vynálezce
Jaroslav Kvapil hudebník a dirigent
Jan Pospíšil sportovec - kolová, několikanásobný mistr světa
Jiří Sequens filmový scénárista a režisér
Petr Dillinger grafik a malíř, profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně; významný činitel
v brněnské kultuře meziválečného období
Založení spolku „Dělnický dům v Brně“
Ctibor Helcelet zakladatel brněnského Sokola
Václav Renč básník, redaktor, dramatik, překladatel
Ivan Mašek, šéfredaktor

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

KONCERT UČITELŮ

13. dubna 2011 v 18.30 v sále školy

Žákovský večer

19. dubna 2011 v 17.30 hod. v sále školy

VELIKONOČNÍ JARMARK žáků výtvarného oboru
19. dubna 2011 v 15.30 – 17.30 v prostorách školy
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc duben 2011:
6. a 7. 4. 2011 V koncertním a divadelním sále Krajské kolo
Národní soutěže ZUŠ (celodenně od 9.00)
ve hře na smyčcové nástroje
11. 4. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Koncert posluchačů Konzervatoře
12. 4. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Koncert k významnému výročí Mgr. J. Mráčkové
13. 4. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
18. 4. 2011
17.00 koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert smíšeného oddělení
18. 4. 2011
19.00 koncertní sál ZUŠ
Koncert SBM
20. 4. 2011
17.00 foyer Mahenova divadla
Vernisáž výstavy žáků VO
27. 4. 2011
18.00 koncertní sál ZUŠ
Oborový koncert pěveckého oddělení
Mgr. H. Jankovská

v LEDNU
v BŘEZNU

Oslavili své jubileum
Anna  SUCHÁ
Jiřina  LANGPAULOVÁ
Marie  ONDŘÍKOVÁ
Anna  KOVÁČOVÁ
Oldřich  POKORNÝ
Milan CHVÁTAL
Vladimír  SÝKORA
Marie  ŠURANOVÁ
Marie  KUNCOVÁ
Věra  PĚNČÍKOVÁ
Věra  ŠKODNÁ
Karel  VOSTŘEL
Jan  ŚMÍDEK
Marie  ONDROVÁ
Jaroslava  BALÁKOVÁ
Jarmila  KOVÁŘOVÁ

90 let
97 let
95 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/
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