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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ KULVICKÉ KULVICKÉ KULVICKÉ KULVICKÉ KULTURNÍ LÉTTURNÍ LÉTTURNÍ LÉTTURNÍ LÉTTURNÍ LÉTOOOOO
Ani se tomu nechce věřit, jak ten rok od loňského léta uběhl, a my už opět stojíme na prahu letní

a prázdninové sezóny. Po několika měsících usilovné práce a každodenních povinností opět přichází čas odpočinku,
potřeba oddechnout na chvíli od zavedeného pracovního rytmu. A každý podle svého gusta - v krásné letní přírodě,
na chatě, na mořských plážích či na horách, aktivně či odpočinkově - zregeneruje své síly do dalšího období.

Pro zpříjemnění letošních letních dnů pro vás stejně jako v předcházejícím roce radnice naší městské části
připravila několik kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že příští číslo zpravodaje ŘEČ vyjde jakjakjakjakjako pro pro pro pro prázdninoázdninoázdninoázdninoázdninovvvvvééééé
dvdvdvdvdvooooojčíslo až na přjčíslo až na přjčíslo až na přjčíslo až na přjčíslo až na přelomu čelomu čelomu čelomu čelomu čererererervvvvvence a srence a srence a srence a srence a srpnapnapnapnapna, dovolíme si vás o nich informovat již nyní:

- VVVVVe čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 1ek 1ek 1ek 1ek 12. č2. č2. č2. č2. čererererervna 2008 v 1vna 2008 v 1vna 2008 v 1vna 2008 v 1vna 2008 v 16.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod. se v zasedacím sále v přízemí radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
na Palackého nám. 11 uskuteční pro naše děti a školáky „Dětské představení - Pohádka“ v podání herců z brněnského
divadla Radost.

- V útV útV útV útV úterererererý 1ý 1ý 1ý 1ý 15. č5. č5. č5. č5. čererererervvvvvence 2008 odence 2008 odence 2008 odence 2008 odence 2008 od
20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod.20.00 hod. v hodovém areálu za
řečkovickou radnicí proběhne
„Hudební festival rockových
skupin“.

- V soboV soboV soboV soboV sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 19. č9. č9. č9. č9. čererererervvvvvence 2008 odence 2008 odence 2008 odence 2008 odence 2008 od
111119.00 hod.9.00 hod.9.00 hod.9.00 hod.9.00 hod. se v hodovém areálu
za řečkovickou radnicí uskuteční již
2. ročník „Letní noci“, která
v minulém roce při své premiéře
sklidila mimořádný ohlas a doslova
si vyžádala její pokračování i roce
letošním. Stejně jako v minulém
roce i nyní se o zábavu a živou
hudbu postarají hudební skupiny
Vikýř a Kolowrat.

- O víkO víkO víkO víkO víkendu 9. - 1endu 9. - 1endu 9. - 1endu 9. - 1endu 9. - 10. sr0. sr0. sr0. sr0. srpna 2008pna 2008pna 2008pna 2008pna 2008 se uskuteční již tradiční
Vavřinecké hody, o jejichž přípravě a programu budete
podrobně informováni v prázdninovém dvojčísle ŘEČi.

Příjemné prožití letních dovolených a dětem krásné
letní prázdniny plné hezkých a nezapomenutelných
zážitků vám všem přeje

rrrrredakční redakční redakční redakční redakční rada zprada zprada zprada zprada zpraaaaavvvvvodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEČ.Č.Č.Č.Č.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 2A Z 2A Z 2A Z 2A Z 277777. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ
2222277777. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 30. 4. Rada:onala 30. 4. Rada:onala 30. 4. Rada:onala 30. 4. Rada:onala 30. 4. Rada:

- projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol
k 31. 3. 2008,

- schválila poskytnutí dotací následujícím neziskovým organizacím:
Knihovna J. Mahena 9.000 Kč,
Svaz důchodců ČR 3.000 Kč,
Kaisen Karate Klub Brno 6.000 Kč,
Klub českých turistů 3.000 Kč,
Hortus, sdružení zahrádkářů 5.000 Kč,
TJ Sokol Řečkovice 15.000 Kč,
Dům dětí a mládeže 10.000 Kč,
SK Řečkovice 15.000 Kč,
Diecézní charita Brno 2.000 Kč,
Junák 10.000 Kč,
Orel Řečkovice 15.000 Kč,
Pionýr 10.000 Kč,
Český svaz bojovníků za svobodu 5.000 Kč,
Naděje 6.000 Kč,
EkoCentrum 6.000 Kč,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako zhotovitele, který provede modernizaci výtahu TOV

500 v bytovém domě Žitná 15, firmu Výtahy Slavík, s. r. o., Příční
10, Brno,

- schválila jako zhotovitele, který provede výměnu  osmi kusů
dosloužilých oken v bytovém domě Novoměstská 7 - 19, firmu
Marek Kos, Rozdělovací 1380, Kuřim,

- schválila jako zhotovitele, který provede opravu zbývajících lodžií
(které nebyly opraveny v loňském roce) v bytovém domě Žitná
15, firmu Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,

- schválila jako zhotovitele, který provede druhou etapu rekonstrukce
hřiště na Horáckém nám., firmu DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 38,
Brno,

- schválila jako zhotovitele, který provede regeneraci bytového domu
Žitná 9, zahrnující též vybudování nástavby s deseti byty, firmu
Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,

- schválila jako zhotovitele, který provede celkovou opravu střechy
zdejší radnice, firmu PSK Group, spol. s r. o., Kuřimská 42, Brno,

- schválila výzvu k podání nabídek na rekonstrukci prosklení
tělocvičny ZŠ Horácké nám.,

- projednala majetkové body - pronájmy nemovitostí,
- souhlasila s uvedením plochy před Babiččinou pekárnou

v nákupním středisku Vysočina jako restaurační zahrádky v Tržním
řádu města Brna,

- projednala postup přípravy Vavřineckých hodů 2008,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

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

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU POTU POTU POTU POTU PO
NEPLANEPLANEPLANEPLANEPLATIČITIČITIČITIČITIČI

V souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými praaaaavidly prvidly prvidly prvidly prvidly pro přo přo přo přo přiděloiděloiděloiděloidělovvvvvání bání bání bání bání bytů, ktytů, ktytů, ktytů, ktytů, kterererererééééé
umoumoumoumoumožňužňužňužňužňují zísjí zísjí zísjí zísjí získkkkkat do nájmu obecní bat do nájmu obecní bat do nájmu obecní bat do nájmu obecní bat do nájmu obecní byt za přyt za přyt za přyt za přyt za předpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhrazazazazazeníeníeníeníení
dluhu po přdluhu po přdluhu po přdluhu po přdluhu po předchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zveřeřeřeřeřeeeeejňujňujňujňujňujeme následujeme následujeme následujeme následujeme následující údajející údajející údajející údajející údaje
o uvo uvo uvo uvo uvolněném bolněném bolněném bolněném bolněném bytu:ytu:ytu:ytu:ytu:

Údaje o bytu - Horácké nám. 7, byt č. 24, 6. nadzemní podlaží,
velikost 2+1, celková plocha 73,9 m2

Výše dluhu - samotný dluh 100.152,- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 5. 2008 154.904,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 30. 6. 2008

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce
nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude
při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána
na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru
ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese: www.reckovice.cz
v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení
pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele
a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.

Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Reicheicheicheicheich

prprprprprávník bávník bávník bávník bávník bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

VYUŽITELNÉ A NEBEZPEVYUŽITELNÉ A NEBEZPEVYUŽITELNÉ A NEBEZPEVYUŽITELNÉ A NEBEZPEVYUŽITELNÉ A NEBEZPEČNÉ ODPČNÉ ODPČNÉ ODPČNÉ ODPČNÉ ODPADADADADADY NEPY NEPY NEPY NEPY NEPAAAAATŘÍ DO POPELNICETŘÍ DO POPELNICETŘÍ DO POPELNICETŘÍ DO POPELNICETŘÍ DO POPELNICE
Třídění odpadu je nejenom šetrné k životnímu prostředí, ale svým finančním přínosem také snižuje náklady spojené s odstraňováním

komunálního odpadu. Do veřejně přístupných nádob lze odkládat sklo, PET lahve, papír a textil. Veškeré uvedené využitelné odpady, ale
i kompostovatelný biologický materiál, přijímají i sběrná střediska odpadů. Ostatní odpady, které zatím jinak využít nelze, směřují ze
středisek do spalovny či na skládku. Nebezpečných složek komunálního odpadu se mohou občané zbavit jak ve sběrných střediscích, tak
při mobilním sběru, který se u nás uskuteční 111119. lis9. lis9. lis9. lis9. listttttopadu 2008opadu 2008opadu 2008opadu 2008opadu 2008.

V naší MČ je občanům k dispozici sběrné středisko pod mostem rychlostní komunikace na ulici Hapalova. Otevřeno je každý den
kromě svátků, a to od pondělí do soboty od 8.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 15.00 hod.. Přestávka je vždy od 12.00 do 13.00 hod.

Své náměty na umístění dalších nádob na využitelné složky odpadu předávejte oddělení životního prostředí našeho ÚMČ, tel.: 541
421 725, e-mail: klement@reckovice.brno.cz. Po prověření vhodnosti lokalit předáme náměty Odboru životního prostředí Magistrátu
města Brna, který zajišťuje fungování systému nakládání s komunálním odpadem.

Zároveň apelujeme na občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad neukládali žádné jiné odpady, než pro které jsou nádoby určeny.
Dalším nešvarem, který hyzdí naši obec a zvyšuje náklady na úklid, je odkládání různých odpadů v okolí kontejnerů.

Ing. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan Klement
vedoucí OŽPvedoucí OŽPvedoucí OŽPvedoucí OŽPvedoucí OŽP

ZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádá ve se se se se střtřtřtřtředu 25. čedu 25. čedu 25. čedu 25. čedu 25. čererererervnavnavnavnavna
20082008200820082008 jednodenní zájezd pro důchodce.
Trasa: Boskovice - zámek, Borotín - arboretum, Koclířov - kláštěr.
Přihlásit se lze osobně  v budově NADĚJE v Řečkovicích na adrese
Hapalova č. 20 v pondělí 16. června 2008 v době od 16.30 do 17.00
hodin u pana Čecha.

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

ULICEULICEULICEULICEULICE PPPPPapírapírapírapírapír SkloSkloSkloSkloSklo PET lahPET lahPET lahPET lahPET lahvvvvveeeee TTTTTeeeeextilxtilxtilxtilxtil ULICEULICEULICEULICEULICE PPPPPapírapírapírapírapír SkloSkloSkloSkloSklo PET lahPET lahPET lahPET lahPET lahvvvvveeeee TTTTTeeeeextilxtilxtilxtilxtil
Boskovická 15 X Medlánecká x Sibiřská X
Boskovická 8 X Medlánecká 2 X
Boskovická 9 X Medlánecká 43 X
Bří kříčků 27 X Měřičkova x Kolaříkova (u pošty) X X X

XIII. zasedání ZasXIII. zasedání ZasXIII. zasedání ZasXIII. zasedání ZasXIII. 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 19. č9. č9. č9. č9. čererererervnavnavnavnavna
2008 od 12008 od 12008 od 12008 od 12008 od 15.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v zasedacím sále ř5.00 hod. v 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
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V přízemních prostorách radnice městské části Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11 se uskuteční od 2. čod 2. čod 2. čod 2. čod 2. čererererervna dovna dovna dovna dovna do
3333311111. č. č. č. č. čererererervvvvvence 2008ence 2008ence 2008ence 2008ence 2008 výstava prací studentů zahradní a krajinářské
architektury Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kteří
se v rámci semestrálních prací zabývali návrhy na úpravu a ozelenění
veřejných prostranství v areálu nákupního centra Vysočina a v parku
mezi ulicí Novoměstskou 41 - 45, včetně navazujících ploch kolem
bytových domů v ulici Boskovické a Novoměstské.

navrhovaný prostor ul. Novoměstská, Kunštátská
mapa: Copyright PLANstudio s.r.o.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora postupně realizuje dílčí
úpravy v sídlišti, v areálu obchodního centra Vysočina se do
budoucna uvažuje o rekonstrukci zeleně. Vystavené studentské práce
budou sloužit jako podklad po vyjádření názorů občanů k prostoru,
ve kterém žijí, a mohou sloužit i jako podklad při dosadbách dřevin.
Názory obyvatel na podobu okolí jejich bydliště a obchodního centra
Vysočina zjišťovali studenti a studentky ve spolupráci s ekologickým
institutem Veronica již před zadáním prací - v listopadu loňského roku,
na začátku března tohoto roku proběhla dotazníková akce mezi občany.
Výsledky anket a studentské návrhy je možné zhlédnout i na internetu:
www.veronica.cz/covynato.
Na výstavě i na internetu máte možnost vyplnit anketní lístek, kterým
budete moci podpořit optimální variantu návrhů a vyjádřit se k nim.
Výsledky hlasování budou zveřejněny na: www.veronica.cz/covynato.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Paaaaavel Svel Svel Svel Svel Strtrtrtrtránsánsánsánsánskýkýkýkýký, OŽP, OŽP, OŽP, OŽP, OŽP

Bří Křičků 5 X Měřičkova 65 X
Cupákova x Jandáskova X X X Náměstí V. Matyášové 1 X
Družstevní (konečná MHD) X X Novoměstská 37 X
Družstevní 3 X Novoměstská 47 X
Hapalova - SSO X Novoměstská 2 (býv. DELVITA) X X X X
Hapalova č.o. 6 X Palackého nám. 20 X X X
Horácké nám 2 X Renčova 26 (u samoobsluhy) X X X
Horácké nám. 10 X Renčova 9 X
Horácké nám. 4 X Sibiřská 43 X
Horácké nám. 5 X X Sibiřská 64 X X
Horácké nám. 6 X Terezy Novákové - MANEO X X X
Horácké nám. 7 X X Terezy Novákové 117 X
Horácké nám. 8 X Tumaňanova - naproti č. 2 X X X
Horácké nám. 9 X X Úhledná 2 x Brigádnická X
Kárníkova 20 X Úprkova 4 X
Kárníkova 6 - konečná bus č. 72 X X X Vitáskova 22 X
Kolaříkova 4 X Vlasty Pitnerové 5 X X
Kořenského 28 X Vlasty Pitnerové 9 X
Kořískova 55 X X X Vránova 134 X
Kunštatská 21 X Vránova 69 X X X
Kunštatská 9 X Žitná  42 X
Letovická  2 X Žitná 21 X X X
Letovická 12 X X Žitná 22 X
Marie Hübnerové 34 X Žitná 3 X
Maříkova 2 X

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z MMBCE Z MMBCE Z MMBCE Z MMBCE Z MMB

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTO BRNO POMŮŽE PŘIO BRNO POMŮŽE PŘIO BRNO POMŮŽE PŘIO BRNO POMŮŽE PŘIO BRNO POMŮŽE PŘI
OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVVVVVÁCH ŠKÁCH ŠKÁCH ŠKÁCH ŠKÁCH ŠKOL V NOL V NOL V NOL V NOL V NAŠÍAŠÍAŠÍAŠÍAŠÍ

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI
Ve správě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jsou

dvě základní školy a pět škol mateřských. Vyjma školky na Mokré
Hoře, postavené v „akci Z“ v 50. letech minulého století, a pracoviště
ZŠ Horácké náměstí na Uprkově z let devadesátých, se jedná
o součást sídlištní vybavenosti v průměrném stáří přes 30 let.
Technický stav školského majetku rozhodně není optimální, opravy
a rekonstrukce si vyžadují každoročně nemalé finanční prostředky
z rozpočtu městské části.

Dobrou zprávou je tedy poskytnutí dotace z rozpočtu města
Brna v souhrnné výši 3.850.000,- Kč, kterou schválilo Zastupitelstvo
města Brna na svém dubnovém zasedání. Město Brno tak
významnou měrou přispěje na rekonstrukci prosklení obvodového
pláště tělocvičen ZŠ Horácké náměstí 13, které je v havarijním stavu.
I nejstarší a zároveň nejmenší mateřská škola v naší městské části na
ulici Tumaňanově na Mokré Hoře se konečně dočká rekonstrukce
vjezdu a oplocení, dojde i na opravu střechy.

Finanční injekce z města tak umožní provést na školském
majetku více oprav, než bylo na rok 2008 plánováno.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměstttttek primátek primátek primátek primátek primátororororora měsa měsa měsa měsa města Brta Brta Brta Brta Brnanananana

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

ČTENÍ PRČTENÍ PRČTENÍ PRČTENÍ PRČTENÍ PRO LETNÍ SNĚNÍO LETNÍ SNĚNÍO LETNÍ SNĚNÍO LETNÍ SNĚNÍO LETNÍ SNĚNÍ
Už se to zase blíží - léto, prázdniny, dovolené. Ve většině z nás to vzbuzuje
příjemné představy odpočinku, koupání, opalování, výletů po krajích
blízkých i vzdálených, z Čech možná až na konec světa. Zdálo by se, že
při všech aktivitách, které si chceme užít, už nezbude čas na knihu.
Nenechme se však mýlit. Kniha nás může doprovázet celé léto.
Nejprve asi sáhneme po průvodcích a cestopisech, abychom si své
putování dobře naplánovali, abychom nevynechali žádnou
pamětihodnost a zajímavost, abychom věděli, kde se ubytovat
a dobře najíst. Pak přijde na řadu čtení na cestu a chvíle odpočinku,
vždyť je tak krásné lenošit na lehátku pod slunečníkem s hezkým
románem v ruce. A nesmíme zapomenout také na děti - pro ty
malé pohádku před spaním, pro ty větší něco dobrodružného (aby
se začetly a nechaly nás chvilku odpočívat).
Asi teď v duchu počítáte, kolik vás takové zpříjemnění léta bude
stát, vždyť knížky nejsou zrovna nejlevnější. Odpovídám: skoro nic,
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jestliže využijete služby naší knihovny. Za mírný roční poplatek
(dospělí 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč a děti 30,- Kč) si
můžete vybrat z naší nabídky, co se vám bude líbit. Je jen jediná
podmínka: knihy včas a v pořádku zase vracet.
A ještě upozornění pro všechny čtenáře :
O prázdninách (tedy v červenci a v srpnu) se bude z provozních
důvodů půjčovat pouze1x týdně, a to v úterý dopoledne od 9.00
do 12.00 hod., odpoledne od 13.00 do 18.00 hod.

Hezké léHezké léHezké léHezké léHezké léttttto vo vo vo vo vám všem přám všem přám všem přám všem přám všem přeeeeeje Jana Pje Jana Pje Jana Pje Jana Pje Jana Paculoaculoaculoaculoaculovvvvvá,á,á,á,á,

knihoknihoknihoknihoknihovnice pobočky KJM v Řečkvnice pobočky KJM v Řečkvnice pobočky KJM v Řečkvnice pobočky KJM v Řečkvnice pobočky KJM v Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

SLASLASLASLASLAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTNÍ CHVÍLE PRTNÍ CHVÍLE PRTNÍ CHVÍLE PRTNÍ CHVÍLE PRTNÍ CHVÍLE PROOOOO
ZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKOLOLOLOLOLU NU NU NU NU NAAAAA
HORÁCKÉM NÁMĚSHORÁCKÉM NÁMĚSHORÁCKÉM NÁMĚSHORÁCKÉM NÁMĚSHORÁCKÉM NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ

Pátý a šestý květen 2008 byly důležitými dny pro naši školu.
V pondělí 5. května za přítomnosti zástupce Dalton International

pana Roela Rohnera, pana starosty Ladislava Filipiho, pana místostarosty
Marka Viskota, zástupců školské rady,  holandských daltonských škol
a dalších hostů obdržela naše škola oficiální certifikát člena Dalton
International.

Následující den 6. května na Mezinárodní daltonské konferenci
jsme obdrželi také oficiální certifikát Česká daltonská škola. Této akce se
zúčastnil a certifikáty školám předal hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek. Certifikát Česká daltonská škola obdrželo 5 základních
škol, které splnily náročná kritéria Asociace českých daltonských škol.

Na této konferenci jsme se prezentovali ještě jednou seminářem
o projektové výuce na naší škole, který pro české i zahraniční účastníky
připravily paní učitelky Libuše Švecová a Lenka Tocháčková. Seminář
vzbudil velkou pozornost a někteří účastníci projevili zájem o návštěvu
naší školy a o případnou spolupráci.

Všechny tyto tři skutečnosti jsou výsledkem snahy všech
učitelů školy. Díky jejich každodenní práci a stylu výuky byla škola
takto oceněna a já jim za jejich práci velice děkuji.

IvIvIvIvIvana Melichárana Melichárana Melichárana Melichárana Melichárkkkkkooooovvvvvááááá
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SKASKASKASKASKAUTING - UZLUTING - UZLUTING - UZLUTING - UZLUTING - UZLYYYYY
A MORSEA MORSEA MORSEA MORSEA MORSEOOOOOVKAVKAVKAVKAVKA, NEB, NEB, NEB, NEB, NEBO NĚCO NĚCO NĚCO NĚCO NĚCOOOOO

JINÉHO?JINÉHO?JINÉHO?JINÉHO?JINÉHO?
Za chvíli tu máme prázdniny a s nimi letní tábory. Mnoha

lidem se slovem tábor vytane na mysli nějaká představa o skautech.
Každý má představu asi jinou, a proto jsme se v našem 16. skautském
řečkovickém středisku Duha rozhodli seznámit veřejnost s naší činností.

Jednou z prvních vlaštovek je nová vývěska na klubovně na
ulici Prumperk 3 a další by měl být tento článek. Těmito
seznamovacími prvky bychom chtěli zodpovědět otázky, které zaznívají
při vyřčení slova Skaut / Junák z úst neskautské veřejnosti. V neposlední
řadě bychom taktéž chtěli pohřbít mýty, které o skautech kolují.
Takže hned zpočátku předesílám, že skautská činnost se od dob
dávno minulých změnila, nezůstali jsme stát na místě, jdeme s dobou,
ale zároveň si neseme skautské poslání a snahu o realizaci liských
a morálních hodnot, která je skautingu vlastní odjakživa. Když to
řeknu stručně - výchovné cíle vytyčené našimi zakladateli na začátku
zůstaly, jen prostředky, kterými chceme k cílům dojít, jsme změnili
a modernizovali tak, aby byly přijatelné pro lidi žijící v 21. století.

Co je tedy posláním organizace s názvem Junák - svaz skautů
a skautek ČR? Především podporovat osobní rozvoj mladých lidí
v oblasti sociální, mravní, duchovní, intelektuální a tělesné tak, aby
byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě
a celému lidskému společenství. Děje se tak prostřednictvím her,
praktických činností v přírodě, týmové práce, podpory osobním
příkladem dospělých, dobrodružství a zážitkového programu,
postupného přijímání zodpovědnosti. V činnosti našeho střediska
pro mladší členskou základnu nechybí simulační a strategické hry,
RPG hry, výpravy a expedice za krásami a tajemstvím přírody, vícedenní
výpravy na různá místa v ČR, 14ti denní tábory s celotáborovými
hrami. Mladší členi(ky) tak velice zajímavou, a v dnešní době ne
zrovna častou formou, získají vědomosti, naučí se žít v přírodě,
strategicky plánovat, pracovat s informacemi atd. Starší členská
základna se kromě přijetí zodpovědnosti a výchovy mladších vyžívá
ve vlastních společenských akcích, kulturních zážitcích, skautských
seminářích a v neposlední řadě vícedenních výpravách. Výpravy
a akce jsou zaměřeny sportovně, umělecky, charitativně a expedičně.
Věnujeme se aktuálním problematickým tématům - ekologii a chudobě
třetího světa. Na všech našich akcích ať už v přírodě či mimo ni
každý lépe pozná své kamarády a hlouběji pronikne i do svého nitra.

Celou naši činnost prostupuje i duchovní rozměr a díky otci
Jackovi se konají v řečkovickém kostele jednou za měsíc i skautské
bohoslužby, do kterých se aktivně zapojujeme.

Každý z vedení se samozřejmě nevěnujeme úplně všemu, co jsem
tu vyjmenoval - každý máme svou parketu a stejně tak je to i u mladších
členů. Svou přítomností na akcích se vlastně navzájem obohacujeme
bez rozdílu věku. Každý si během činnosti v našem středisku nachází
své místo, a tím vzniká prostor takřka neomezených možností - jak
každou akci zaměřit a jak ji uvést k dokonalosti. Záleží pouze na
jednotlivci, jakým směrem a s jakou intenzitou se vydá, ale díky
hodnotám prostupujícím skauting, a tím pádem i nás, vzniká rozmanité
společenství, které drží pospolu. Co říci více, než že skauting nejsou
jen nějaké fráze o morálce či morseovce. Skauting je životní styl.

Více informací najdete na http://www.skauti.com.

Ing. JiřIng. JiřIng. JiřIng. JiřIng. Jiří Libus - Chemí Libus - Chemí Libus - Chemí Libus - Chemí Libus - Chem

vedoucí 1vedoucí 1vedoucí 1vedoucí 1vedoucí 16. s6. s6. s6. s6. střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkka - Duhaa - Duhaa - Duhaa - Duhaa - Duha

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí
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Vážení spoluobčané,

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
v pondělí 30. čv pondělí 30. čv pondělí 30. čv pondělí 30. čv pondělí 30. čererererervna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 177777.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod.
v zasedacím sále v prostorách bývalého
řečkovického pivovaru, Palackého náměstí 7,
setkání s europoslancem Petrem Duchoněm na
téma „His„His„His„His„Histttttorie a současnosorie a současnosorie a současnosorie a současnosorie a současnost et et et et evrvrvrvrvropsopsopsopsopské intké intké intké intké integregregregregrace“ace“ace“ace“ace“.
Setkání je určeno zájemcům z řad široké veřejnosti.

SrSrSrSrSrdečně zvedečně zvedečně zvedečně zvedečně zve
MS ODS BrMS ODS BrMS ODS BrMS ODS BrMS ODS Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

a eura eura eura eura europoslanec RNDroposlanec RNDroposlanec RNDroposlanec RNDroposlanec RNDr. P. P. P. P. Peeeeetr Duchoňtr Duchoňtr Duchoňtr Duchoňtr Duchoň

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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DOMODOMODOMODOMODOMOV TEREZA A SPOLV TEREZA A SPOLV TEREZA A SPOLV TEREZA A SPOLV TEREZA A SPOLUPRÁCE SE ŠKUPRÁCE SE ŠKUPRÁCE SE ŠKUPRÁCE SE ŠKUPRÁCE SE ŠKOLAMI V ŘEOLAMI V ŘEOLAMI V ŘEOLAMI V ŘEOLAMI V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Pobytové zařízení sociální péče

Domov Tereza začal na podzim
loňského roku rozvíjet integrační
spolupráci se Základní školou Horácké
náměstí a Uprkova a s osmiletým
gymnáziem na ulici Terezy Novákové.
Díky skvělé komunikaci a vstřícnému
přístupu výchovných poradkyň na
těchto školách začali mnozí žáci
a studenti projevovat zájem o uživatele
našeho zařízení, o činnosti a aktivity Domova. Posléze sami hledali možnosti, jak
zpříjemnit a obohatit volný čas uživatelů.

Žákyně osmé a deváté třídy ZŠ Horácké náměstí dochází v odpoledních
hodinách do Domova a klientům se věnují v drobných zájmových činnostech -
hry s kostkami, kreslení, puzzle, předčítají jim z knih a samozřejmě si s nimi

povídají. V prosinci si dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Rovné připravil pohádku „O Popelce“. Hezké, milé představení ve
verších a s hudbou sehráli s improvizovanými kulisami v pobytové místnosti Domova a měli s ním u všech přítomných velký úspěch.

Základní škola na ulici Uprkova nás velmi potěšila pozváním na Den otevřených dveří. Navštívili jsme několik tříd, kde jsme si
s dětmi vždy zazpívali, a také tělocvičnu, která byla pro naše uživatele největším zážitkem - někdo si vylezl na žebřiny, jiný si osahal
švédskou bednu, další se s chutí proběhl ve volném prostoru.

Učitelé a studenti gymnázia nám po předchozích návštěvách u nás již podvakrát umožnili nahlédnout do tříd během výuky. To byl
pro naše uživatele velký zážitek, nová a zajímavá zkušenost pro obě strany. Velmi oceňujeme empatický přístup učitelů a žáků kvarty
a kvinty této školy. Zřejmě dosud nejvydařenější integrační akcí byla Mikulášská besídka v našem Domově. Gymnazisti, resp. majestátný,
seriózní a ke všem vlídný Mikuláš, neposedné čertice a hodný anděl připravili nejen mikulášskou nadílku, ale společně se čtyřčlennou
kapelou (mimochodem fakt skvělou) rozverné odpoledne plné smíchu, tance a hudby.

Všem učitelům, žákům a studentům, kteří projevili zájem o integrační spolupráci s uživateli Domova Tereza a kteří aktivně hledají
možnosti, jak obohatit jejich každodenní život vč. zapojení se do dění v místní komunitě, patří velké poděkování.

PPPPPaaaaavlína Břvlína Břvlína Břvlína Břvlína Březinoezinoezinoezinoezinovvvvvááááá

FFFFFooooottttto: Ivo: Ivo: Ivo: Ivo: Iva Pa Pa Pa Pa Pokokokokokororororornánánánáná

SSSSSoukroukroukroukroukromá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká šomá základní umělecká škkkkkola Uola Uola Uola Uola Univnivnivnivnivererererersum, s.rsum, s.rsum, s.rsum, s.rsum, s.r.o.,.o.,.o.,.o.,.o.,
Kořenského 23a, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173
universum@volny.cz  www.universum.wu.cz

Od zářOd zářOd zářOd zářOd září 2008í 2008í 2008í 2008í 2008 zahajujeme výuku nového předmětu
pro děti od 4 let - Experimentální hudební výchova

s podtitulkem „Výchova uměním“. UkázkUkázkUkázkUkázkUkázkooooovvvvvou hodinuou hodinuou hodinuou hodinuou hodinu si
mohou děti i s rodiči vyzkosušet 1111177777. č. č. č. č. čererererervna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 1vna 2008 od 16.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
v sále šv sále šv sále šv sále šv sále škkkkkolyolyolyolyoly.

MgrMgrMgrMgrMgr. E. E. E. E. Evvvvva Šafa Šafa Šafa Šafa Šafářářářářářooooovvvvvááááá

řřřřředitediteditediteditelkelkelkelkelka SZUŠ Ua SZUŠ Ua SZUŠ Ua SZUŠ Ua SZUŠ Univerniverniverniverniversum, s.rsum, s.rsum, s.rsum, s.rsum, s.r.o..o..o..o..o.

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALACKÉHOCKÉHOCKÉHOCKÉHOCKÉHO
TŘÍDTŘÍDTŘÍDTŘÍDTŘÍDA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

informuje o červnových akcích:

6. června 18.00 hod. Freskový sál Staré radnice
Podvečer se starou hudbou

11. června 18.00 hod. Nádvoří Staré radnice
Mladí tanečníci ZUŠ
V. Kaprálové

12. června 15.00 - 18.00 hod. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY do
všech oborů

- hudební a dramatický obor - Palackého třída 70
- taneční a výtvarný obor - Palackého třída 146

18. června 18.00 hod. Koncertní sál ZUŠ
III. absolventský koncert

19. června 18.00 hod. Koncertní sál
Informativní schůzka rodičů nově přijatých žáků do PHV.

MgrMgrMgrMgrMgr. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jankooooovvvvvssssskákákákáká



66666ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

POUŤ NPOUŤ NPOUŤ NPOUŤ NPOUŤ NA HORA HORA HORA HORA HORU TÁBU TÁBU TÁBU TÁBU TÁBOROROROROR
Milé sestry a bratři,
zveme Vás na zájezd v sobotu 5. č5. č5. č5. č5. čererererervvvvvence 2008ence 2008ence 2008ence 2008ence 2008 při příležitosti
výročí upálení Mistra Jana Husa do jihočeských Nemějic, kde se
bude konat pouť na místní horu Tábor. Právě zde v době protestů
proti upálení Mistra Jana Husa došlo k největšímu shromáždění
lidu v počtu cca 40 000 účastníků.

Program zájezdu:
6.30 odjezd autobusu z Řečkovic (Palackého náměstí -

zastávka MHD)
7.00 odjezd od hotelu Grand (staré autobusové nádraží)
9.00 příjezd na Kozí Hrádek

10.00 odjezd z Kozího Hrádku
10.30 příjezd do Tábora
10.30 - 11.30 prohlídka města Tábor
11.30 - 12.15 oběd (každý účastník si hradí sám nebo jídlo s sebou)
12.15 - 14.15 prohlídka muzea v Táboře
14.30 odjezd do Nemějic
15.15 příjezd do Nemějic
16.00 bohoslužba ve volné přírodě na hoře Tábor u Nemějic

s přisloužením V. Páně (Mgr. Ĺ. Kováč)
18.00 odjezd z Nemějic do Brna.

Svačinu a zpěvníky sebou.

CENCENCENCENCENA ZÁJEZDU NA ZÁJEZDU NA ZÁJEZDU NA ZÁJEZDU NA ZÁJEZDU NA OSOBU ČINÍ: 400,- KČA OSOBU ČINÍ: 400,- KČA OSOBU ČINÍ: 400,- KČA OSOBU ČINÍ: 400,- KČA OSOBU ČINÍ: 400,- KČ

PřPřPřPřPřihlášihlášihlášihlášihlášky zájemců se přky zájemců se přky zájemců se přky zájemců se přky zájemců se přiiiiijímají nejímají nejímají nejímají nejímají nejpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 15. č5. č5. č5. č5. čererererervna svna svna svna svna spolupolupolupolupolu
s uhrs uhrs uhrs uhrs uhrazazazazazením cenením cenením cenením cenením ceny zájezduy zájezduy zájezduy zájezduy zájezdu ve sboru Páně Církve československé
husitské v Řečkovicích nebo na farním úřadě CČSH v čase úředních
hodin - v úterý od 9.00 do 15.30 hod. na faře CČSH (Hapalova 7),
od 16.00 do 18.00 ve sboru Páně (Vážného 6), ve středu od 9.00 do
13.30 hod. ve sboru Páně anebo tamtéž v neděli před a po
bohoslužbách. Bohoslužby Církve československé husitské začínají
v neděli v 9.30 hod.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Kontakt pro zaplacení zájezdu:

MgrMgrMgrMgrMgr. Ĺudo. Ĺudo. Ĺudo. Ĺudo. Ĺudovít Kvít Kvít Kvít Kvít Kooooovvvvváčáčáčáčáč

fffffarararararář NO CČSH Brář NO CČSH Brář NO CČSH Brář NO CČSH Brář NO CČSH Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovicevicevicevicevice

mobil: 720 4mobil: 720 4mobil: 720 4mobil: 720 4mobil: 720 4111114 14 14 14 14 168, 68, 68, 68, 68, e-mail: Kludoe-mail: Kludoe-mail: Kludoe-mail: Kludoe-mail: Kludovit@seznam.czvit@seznam.czvit@seznam.czvit@seznam.czvit@seznam.cz

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,
KOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666

wwwwwwwwwwwwwww.dumde.dumde.dumde.dumde.dumdeti.vti.vti.vti.vti.vesele.infoesele.infoesele.infoesele.infoesele.info

Nabídka letních táborů:

POBPOBPOBPOBPOBYYYYYTTTTTOOOOOVÉ:VÉ:VÉ:VÉ:VÉ:
7. 7. - 15. 7. 2008 Mineralogický ve Zlatých horách.

Cena: 3.000,- Přihlášky do 10.6.2008.
Informace: K. Psotová:  732 325 457

23. 8 - 29. 8. 2008 Pobytový v Jedovnici v Tyršově osadě
Program: Celotáborová hra, výlety, koupání,
soutěže a hry.
Cena: 2 500,-Kč Přihlášky do 15. 6. 2008

Přihlášky a informace: pí Kučerová: 608 278 431
pí Kovářová: 777 686 567

PŘÍMĚSPŘÍMĚSPŘÍMĚSPŘÍMĚSPŘÍMĚSTTTTTSKÉ:SKÉ:SKÉ:SKÉ:SKÉ:
Příměstské tábory ve Veverské Bítýšce:

30. 6 - 4. 7. Turistický. Denně 9.00 -16.00 hod. Cena 800,-Kč

25. 8. - 29. 8. Výtvarný 9.00 - 13.00 hod. Cena 800,-Kč.

Přihlášky a platba:  do 10. 6. 2008
Kontakt: pí Kučerová: 608 278 431

Příměstské tábory pořádané v Brně:

28. 7. - 1. 8.       Výlety, hry, tvoření.  8.00-16.00 hod. Cena 1 000,-Kč
(včetně obědů). Děti školního věku.
Přihlášky a platba: do 13. 6. 2008
Kontakt: K. Psotová 732 325 457

25. 8. - 29. 8. Výtvarka, soutěže, hry na Kořínkově ulici.
Denně od 9.00 do 15.00 hod. Pro děti školního
věku, v ceně 100,-Kč započítány obědy.
Maximální počet dětí: 10.
Přihlášky a platba do 13. 6. 2008

Kontakt: Kovářová  777 686 567, 549 274 147
K. PsoK. PsoK. PsoK. PsoK. Psotttttooooovvvvvááááá

ČERČERČERČERČERVNOVNOVNOVNOVNOVÉ TŘÍBENÍ CITŮVÉ TŘÍBENÍ CITŮVÉ TŘÍBENÍ CITŮVÉ TŘÍBENÍ CITŮVÉ TŘÍBENÍ CITŮ
V GALERII NV GALERII NV GALERII NV GALERII NV GALERII NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI

Podle rébusového názvu výstavy 3����� ���	
stvořeného autory by se mohlo zdát, že naše červnová výstava bude
výslednicí převážně recesní tvorby tří umělců - PPPPPeeeeetrtrtrtrtra Michla, Mara Michla, Mara Michla, Mara Michla, Mara Michla, Marcelycelycelycelycely
KvKvKvKvKvasnicoasnicoasnicoasnicoasnicovvvvvé a Ké a Ké a Ké a Ké a Karararararla Jelínkla Jelínkla Jelínkla Jelínkla Jelínkaaaaa. Opak je však pravdou - k vidění budou
tři seriózní tématické okruhy fotografické tvorby Petra Michla -
z doby jeho působení v Janáčkově divadle, oceněný soubor snímků
ze soutěže Press Camera Brno 2005, zachycující pohádkové ledové
květy vykouzlené mrazem na sklech oken, a krajiny jižní Moravy.

Marcela Kvasnicová se představí nápaditými obrazy -
kolážemi z přírodních materiálů. Třetí z trojice - Karel Jelínek -
nabízí pro Středoevropany z ČR stále ještě nedostupné krásy
Jihoafrické republiky, včetně jejich národních parků.

Výstava bude slavnostně zahájena na řna řna řna řna řečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radniciadniciadniciadniciadnici
v pátv pátv pátv pátv pátek 20. ček 20. ček 20. ček 20. ček 20. čererererervna v 1vna v 1vna v 1vna v 1vna v 18.00 hod. a po8.00 hod. a po8.00 hod. a po8.00 hod. a po8.00 hod. a potrtrtrtrtrvvvvvá do neděle 29. 6. 2008.á do neděle 29. 6. 2008.á do neděle 29. 6. 2008.á do neděle 29. 6. 2008.á do neděle 29. 6. 2008.
Otevřena bude v obvyklé hodiny - v pracovní dny od 14.00 do
17.00 hod., o víkendech dopoledne od 9.00 do 12.00 hod.
a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

Na výstavu zve srdečně Komise kultury a informací RMČ.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

SLASLASLASLASLAVNOSVNOSVNOSVNOSVNOSTI OŘEŠÍNSKÉ LÉTTI OŘEŠÍNSKÉ LÉTTI OŘEŠÍNSKÉ LÉTTI OŘEŠÍNSKÉ LÉTTI OŘEŠÍNSKÉ LÉTOOOOO
V soboV soboV soboV soboV sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 14. č4. č4. č4. č4. čererererervna 2008vna 2008vna 2008vna 2008vna 2008 proběhnou v Ořešíně již tradiční slavnosti
„Ořešínské léto“. Začátek bude v 9.00 hod.
Tyto slavnosti budou zahrnovat:
ořešínský běh, nohejbalový turnaj, program pro děti, divadelní
představení, ochutnávku vín, soutěž v řezání pilou a taneční zábavu.

SrSrSrSrSrdečně zvedečně zvedečně zvedečně zvedečně zve

ZMČ BrZMČ BrZMČ BrZMČ BrZMČ Brno-Ořno-Ořno-Ořno-Ořno-Ořešínešínešínešínešín

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V úterý, hodinu po půlnoci, se v hypermarketu v Hradecké ulici rozezněl alarm, signalizující narušení objektu v prostoru skladu
zeleniny. Tamní ostraha proto ihned zalarmovala strážníky, kteří u zadní části skladu, kde byla poškozena venkovní okenní žaluzie, nalezli
šestatřicetiletého muže. Ten se snažil odejít pryč a hlídce se pokusil namluvit, že pouze čekal na autobus. Jelikož v něm ostraha obchodu
neomylně poznala osobu, která se měla pokoušet vniknout do skladových prostor, strážníci Brňana zadrželi a předali k dalšímu šetření
republikové policii.

Šestatřicetiletý muž, který se v neděli pohyboval ve vozovce v Maříkově ulici, působil na řidiče projíždějících vozidel dojmem, jako
by se chtěl nechat z neznámých příčin přejet. Na místo vyslaná hlídka zjistila, že chování muže bylo způsobeno tím, že byl zjevně pod
vlivem neznámé návykové látky. Vzhledem k tomu, že dezorientovaný muž ohrožoval účastníky silničního provozu a taktéž své zdraví,
byla přivolána sanita záchytky, která muže převezla k ošetření do zdravotnického zařízení.

O malé pozdvižení se v noci postarali dva nájemníci ubytovny v Ječné ulici. Na jejich chování strážníky upozornil vrátný ubytovacího
zařízení, který si s nimi již nevěděl rady. Dvojice opilých mužů se měla na pokoji už delší čas hlasitě hádat a navzájem se fyzicky napadat.
Oba nocležníci se celou situaci snažili hlídce vysvětlit tím, že se jednoduše opili a následně se dostali do sporu kvůli svým odlišným
názorům. Zatímco sedmatřicetiletý Brňan se před strážníky zklidnil a přislíbil, že už si na své chování dá pozor, jeho padesátiletý slovensky
hovořící kolega byl natolik podnapilý, že zbytek noci nestrávil v ubytovně, ale v protialkoholní záchytné stanici.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý

vedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí reeeeevíru MPvíru MPvíru MPvíru MPvíru MP

V KVĚTNU 2008 OSLAV KVĚTNU 2008 OSLAV KVĚTNU 2008 OSLAV KVĚTNU 2008 OSLAV KVĚTNU 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Bohumír FIALABohumír FIALABohumír FIALABohumír FIALABohumír FIALA 98 le98 le98 le98 le98 lettttt
Anna FIALAnna FIALAnna FIALAnna FIALAnna FIALOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 96 le96 le96 le96 le96 lettttt
VVVVVilém Vilém Vilém Vilém Vilém VÁŇAÁŇAÁŇAÁŇAÁŇA 95 le95 le95 le95 le95 lettttt
Libuše SKLENÁŘOLibuše SKLENÁŘOLibuše SKLENÁŘOLibuše SKLENÁŘOLibuše SKLENÁŘOVVVVVÁÁÁÁÁ 999991 le1 le1 le1 le1 lettttt
LLLLLudvík HLudvík HLudvík HLudvík HLudvík HLOŽEKOŽEKOŽEKOŽEKOŽEK 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
VVVVVáclaáclaáclaáclaáclav BERANv BERANv BERANv BERANv BERAN 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Vladimír HRVladimír HRVladimír HRVladimír HRVladimír HROOOOOZNÝZNÝZNÝZNÝZNÝ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
RRRRRoberoberoberoberobert HAt HAt HAt HAt HAVLÁSEKVLÁSEKVLÁSEKVLÁSEKVLÁSEK 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Olga AXMANNOOlga AXMANNOOlga AXMANNOOlga AXMANNOOlga AXMANNOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Jan ŠEVĆÍKJan ŠEVĆÍKJan ŠEVĆÍKJan ŠEVĆÍKJan ŠEVĆÍK 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
JiřJiřJiřJiřJiří VINŠí VINŠí VINŠí VINŠí VINŠ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Helena PULDOHelena PULDOHelena PULDOHelena PULDOHelena PULDOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
RadoslaRadoslaRadoslaRadoslaRadoslavvvvva KUDRa KUDRa KUDRa KUDRa KUDROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
VVVVVěrěrěrěrěra Da Da Da Da DVVVVVOŘÁKOŘÁKOŘÁKOŘÁKOŘÁKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
BoBoBoBoBožžžžžena WILLena WILLena WILLena WILLena WILLOMITZEROMITZEROMITZEROMITZEROMITZEROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICH
JUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE
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: 541 211 165.
KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno - Řečkovice, Mokrá Hora
a okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 776 206 702.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602 756 559.
DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, výtvarné. Minitábory pro
rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
PROVÁDÍM elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
OPRAVY počítačů, odvirování, instalace a veškerý servis PC u Vás
v bytě. Doprava po Brně. Seniorům a osobám se ZTP poskytujeme
slevu 20%. Tel.: 731 848 484, www.opravypc.eu
CHCETE prodat dům či byt? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
PORADNU! www.realitniporadna.cz  tel.: 777 066 977.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA, tel.: 541 262 997, 604 731 918
PRODÁM garáž, O. V.  v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
KOUPÍM BYT nebo menší RD v lokalitě Řečkovice, Medlánky,
Kr.Pole. Platba části hotově. Pozdější vystěhování nevadí. Děkuji za
nabídky. Tel.: 606788710.
HLEDÁME uklizečku bytového domu. Tel.: 723 161 929.
PRODÁM řadovou garáž vč. pozemku v OV na ulici Renčova.
Cena: 260 tis. Kč. Plocha 18m2, el. 220V, sam. elektroměr. Tel.: 608
975 928.
MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Gromešova 36,
Brno. Dovolená: 23. 6. - 11. 7. 2008. Trvá možnost registrace. Tel.:
541 225 296.
PRONAJMU garáž dlouhodobě na ul. J. Křičky. Tel.: 736 653 608.
PRODÁM garážové stání v osobním vlastnictví za 17.000,- na
Úprkove. Tel.: 604 823 783.
DOKTORKA s hotovostí hledá pěkný byt nebo RD. Pozdější
stěhování možné. Prosím nabídněte i sms. Tel.: 775 674 572.
PRODÁM zděnou garáž na ul. Jandáskova. Tel.: 605 436 254.
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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: Mgr. Jan Jandl. 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 lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 9. 7. 2008. Zdarma.

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

11111. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl národní házodní házodní házodní házodní házenéenéenéenéené
NNNNNooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 21a, 621a, 621a, 621a, 621a, 621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brno, IČno, IČno, IČno, IČno, IČOOOOO: 2662: 2662: 2662: 2662: 266278097809780978097809
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ZIMNÍ PŘÍPRAZIMNÍ PŘÍPRAZIMNÍ PŘÍPRAZIMNÍ PŘÍPRAZIMNÍ PŘÍPRAVVVVVA KA KA KA KA KONČÍ, VŠEONČÍ, VŠEONČÍ, VŠEONČÍ, VŠEONČÍ, VŠE
SE PŘIPRASE PŘIPRASE PŘIPRASE PŘIPRASE PŘIPRAVUJE NVUJE NVUJE NVUJE NVUJE NA SA SA SA SA STTTTTARARARARARTTTTT

JJJJJARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSARNÍ ČÁSTI SEZTI SEZTI SEZTI SEZTI SEZÓNYÓNYÓNYÓNYÓNY
Po zimním spánku se opět naplno probouzí první liga národní házené.

Házenkáři 1. NH BRNO mají znovu zálusk na mety nejvyšší. Zda se jim
povede uspět v jarních klíčových bitvách, to se dozvíme koncem měsíce
června, kdy budou vrcholit vyřazovací boje.

Cesta zdá se být lehká, ale není tomu tak. Záleží na momentální
formě a kvalitě. Rovněž je třeba připomenout, že o titul bude znovu chtít
bojovat obhájce titulu z Krčína a dále silný plzeňský dvojblok - Plzeň
(Újezd) a Dioss Nýřany. Už v prvních kolech může hodně věcí napovědět.
Po domácím intermezzu se Starou Vsí (výhra 18:16), hned týden na to
zajíždí Brněnští na východ Čech, a to do Krčína. S tímto soupeřem bývají
většinou bitvy velice napínavé a „vyhecované“. I tam půjde o hodně, diváci
se mají v jarní části sezony určitě na co těšit.

Ještě než vše naplno vypukne, pojďme si shrnout základní fakta,
která se uskutečnila v zimní přípravě, jenž absolvoval kádr kouče Zdeňka
Filípka. Hlavním bodem celé přípravy bylo čtyřdenní soustředění
v Žeravicích u Přerova. Poté následovalo několik halových turnajů. Například
v Jihlavě, Praze nebo právě v místě soustředění. Vrchol přípravy se však
odehrál těsně před startem soutěže, a to v dubnu, kdy brněnský oddíl
cestoval do Chomutova na finále Českého poháru. Připomeňme, že postup
se urodil v lednovém čtvrtfinále v Náchodě a posléze v únorovém semifinále
v Červeném Kostelci.

Ve finále Českého poháru obsadili Brňané druhé místo. Dokázali
porazit Nýřany, v dramatickém finále remizovat s Plzní a překvapivě další
potěšující zprávou je umístění našeho hráče v anketě „házenkář roku“. Stal
se jim totiž útočník 1. NH BRNO Jan Petr. V nejlepší desítce byl navíc
nominován Marek Novotný, ten obsadil osmé místo.

Co se týče programu soutěže - první dvě kola jsou již známa. Co
tedy bude následovat? Brněnští budou hrát celkem čtyřikrát venku. Po
zmiňovaném Krčínu ještě v Čakovicích, ve Staré Huti a Studénce. Zhruba
po měsíci se mohou diváci těšit na další tři domácí zápasy a první z nich
nebude jen tak ledajaký. Přijede lídr soutěže plzeňský Újezd. Druhý den na
to pro změnu tým bojující o přežití v lize - Sokol Stupno. O následující
týden později Svinov. Venkovní putování ukončíme v další klíčově bitvě
v Nýřanech a základní část bude dohrána v domácím klání s Příchovicemi.
Poté následuje hlavní fáze sezóny - play off!

Přijďte povzbudit a podpořit náš oddíl v bojích o český titul.
V rámci každého domácího zápasu čeká na diváky několik novinek
a překvapení. Jednou z nich je taneční skupina cheerleaders (tanečnice,
rozstleskávačky). Divák je může vidět na sportovních utkáních hokejistů,
basketbalistů u nás, a především v zahraničí. Tyto mladé sympatické slečny
se budou starat o atmosféru na našem hřišti. Pro fanoušky jsou v každém
poločase utkání připraveny soutěže o hodnotné ceny a také doprovodný
program, jenž bude zajišťovat mediální partner rádio Kiss Hády, a právě
dámy ze skupiny cheerleaders. Rovněž občerstvení a veškerý servis pro
návštěvníky areálu je zajištěn. 1. NH BRNO srdečně zve všechny příznivce
národní házené na naše hřiště.

Dále se na našem hřišti uskuteční významná házenkářská událost
roku, a to utkání Čechy - Morava, v termínu 20. - 22. 6. 2008. Jedná se
o to nejlepší, co národní házená pro fanoušky nabízí.

RRRRRoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčekekekekek

30 LET ZÁP30 LET ZÁP30 LET ZÁP30 LET ZÁP30 LET ZÁPASU V ŘEASU V ŘEASU V ŘEASU V ŘEASU V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Zdá se až neuvěřitelné, že si v letošním roce připomínáme už 30. výročí

„stěhování“ bývalého oddílu zápasu TJ Zbrojovky Brno do tělocvičny tehdy zcela
nové Základní školy na Horáckém náměstí v Řečkovicích. Neodcházelo se nám
lehce z objektu na tehdejší Marxově ulici, od 50. let minulého století „bašty“
brněnských boxerů, vzpěračů a zápasníků… Technický stav nedostatečně udržované
budovy však už byl tak vážný, že jiné řešení nebylo reálné. Faktem je, že „úředním
rozhodnutím“ z roku 1978 skončila jedna úspěšná etapa klubové historie a začala
nová, dnes už můžeme říci, že v mnoha směrech ještě daleko úspěšnější!
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Osmdesátá léta byla kladně poznamenána navázáním přátelských
kontaktů se zápasníky z  východoněmeckého Böhlenu a polského Wolinu.
V republikových soutěžích ve volném stylu družstev patřili naši borci stále
k nejlepším v kategoriích žáků, dorostu i seniorů. Poslední tituly Mistrů
Československa získávají M. Ježek, R. Jalový, R. Širmer, J. Dvořák,
R. Konečný, P. Hrabaň a L. Burian. K nejlepším patří už většinou odchovanci
z regionu: Kamenský, Jarý, bratři Krejčiříkové, Elzner, Krechler, Daněk,
Strašák, Sedlák, Kalvoda, Sláma, Šujan, bratři Blaškové… V roce 1988 vznikl
zásluhou trenérů L. Suchého a Vl. Hubáčka „kroužek ženského zápasu“
a začala dodnes trvající „medailová“ éra našich dívek!

Začátek devadesátých let přinesl nejen velké politické změny, ale i rozpad
TJ Zbrojovky, osamostatnění klubu a návrat k historickému názvu „TAK Hellas
Brno“, následně i rozdělení republiky. Členové klubu dokončili vlastními silami
v r.1992 stavbu Posilovny v areálu ZŠ Horácké nám. a o dva roky později byla
nadřízenými orgány schválena činnost sportovních tříd zápasu při této škole.
Postupně vyrůstá řada dalších výborných zápasníků a už i zápasnic: Zelinka,
Nečas, Mottl, Kučera, Černohlávek, Fiala, Žáček, Kulveit, sestry Skácelovy,
Drahošová… Také někteří z nich důstojně reprezentovali ČR na významných
mezinárodních turnajích. Ke konci 90.let se začínají výrazně prosazovat i první
odchovanci sportovních tříd, především sestry Friedrichovy, Šrámko, Ratislav,
Vozdecká, Illeová, Foltán, Kráčmar… Také krátkodobé zapojení klubu do
společenství „Nelson“ ruského podnikatele Berezniaka patřilo ke světlým
stránkám tohoto velmi úspěšného období.

Zápasnický klub TAK Hellas Brno, založený v roce 1897, je nejen
nejstarším, ale také díky 30 letům svého aktivního působení v tomto regionu
s více než 200 členy největším, a ve volném stylu i dlouhodobě nejlepším
zápasnickým klubem v ČR! Svědčí o tom loňských 38 medailí (14 zlatých,
14 stříbrných, 10 bronzových) z Mistrovství ČR a fakt, že se jen v roce 2007
naši sportovci, v drtivé většině už žáci, žákyně a odchovanci Sportovních tříd
zápasu, zúčastnili (vč. reprezentace ČR) více než 50 turnajů v ČR a v 16 zemích
Evropy, Asie a Ameriky. Od roku 1978 prošly tělocvičnou ZŠ Horácké náměstí
stovky více či méně talen-tovaných dětí z Řečkovic a blízkého i vzdálenějšího
okolí. Mnohé z nich naplno využily nabízených možností a sport se později
stal významnou součástí jejich dalšího života.

Na druhé straně nás mrzí, že mnoho chlapců a dívek ztratilo po ukončení
povinné školní docházky touhu rozvíjet dále svůj nesporný talent. Ale nejsme
zvyklí naříkat, vážíme si každého úspěchu a jsme pevně přesvědčeni o účelnosti
vlastní práce. A to je důvod, proč můžeme s klidným svědomím těch
vzpomenutých 30 let v  Řečkovicích považovat za jedno z nejlepších období
dlouhé historie našeho klubu!

Velký dík všem, kteří k tomu přispěli!
MirMirMirMirMiroslaoslaoslaoslaoslav Žáčv Žáčv Žáčv Žáčv Žáčekekekekek
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