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Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v tomto čísle
zpravodaje seznámil s připravovaným
pokračováním regenerace panelového sídliště a některými dalšími záměry na tento rok.
Již devátou etapou chceme letos pokračovat ve zlepšování stavu konkrétních míst v rámci poměrně rozsáhlého území panelového sídliště. Přestože dotace v loňském
roce přidělena nebyla, podařilo se i za pomoci prostředků
ze strany města Brna zrekonstruovat parkoviště před
Centrem lékařské péče na Vránově ulici a vybudovat
výběh pro psy u parku na Horáckém náměstí.
Jaké jsou tedy letošní plánované akce? Zastupitelstvo
na svém prosincovém zasedání schválilo podání žádosti
o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na celkem tři připravené projekty. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště před bytovými domy na Novoměstské
47 – 59, spočívající ve výměně povrchu a vyznačení parkovacích stání. Naopak za těmito bytovými domy, přesněji
za čísly 53 a 55, se v současnosti nachází asfaltová plocha,
která je navržena k vybourání a zatravnění spolu s instalací
nových laviček k posezení. Třetí akcí je potom rekonstrukce stávajícího dětského hřiště ve vnitrobloku mezi bytovými domy na Kunštátské, Novoměstské a Měřičkově ulici.
Záměrem je nahradit stávající nevyhovující herní prvky
novými. Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy a rekonstrukce chodníků. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace padne nejpozději v květnu.

Možným zdrojem dalších finančních prostředků nad
rámec schváleného rozpočtu městské části je i rozpočet města Brna v oblasti školství. Také letos je městským
částem umožněno žádat o peníze na projekty, které jsou
na školách připraveny. Rada městské části na své lednové
schůzi schválila podání žádosti o finanční příspěvek na tři
investice a opravy. Na prvním místě se jedná o rekonstrukci elektroinstalací a dalších instalací v pavilonech Základní
školy Novoměstská. Připravena je také výměna povrchu
hřiště s umělou trávou u této školy. Opravit bychom chtěli
i nejpotřebnější podlahy na Základní škole na Horáckém
náměstí.
Věřím, že když ne všechny, tak většinu zmíněných oprav
a investic se nám letos podaří úspěšně zrealizovat.
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Zprávy z rady městské části
Na své 17. schůzi 13. ledna 2016 rada:

•

požádala o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Brna na akce v oblasti oprav,
menších investic a nábytkového vybavení do škol a školských
zařízení:
– „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně-technické
instalace ZŠ Brno, Novoměstská 21“, ve výši 6 mil. Kč,
– „Výměna povrchu na školním hřišti ZŠ Brno, Novoměstská 21“, ve výši 1 mil. Kč,
– „Oprava podlah ZŠ Brno, Horácké nám. 13“, ve výši
0,5 mil. Kč,
– „Rekonstrukce školních kuchyněk ZŠ Brno, Horácké nám.
13“ ve výši 150 000 Kč,

•

souhlasila s uspořádáním hudební akce „Řečkovický festival
minipivovarů“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem
areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích, včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s Ing. Petrem Holešem,
za účelem pořádání této kulturní akce dne 25. 6. 2016,

•

schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu
statutárního města Brna ve výši 150 000 Kč na pořádání
významné jubilejní akce v režii městské části – 25. Vavřineckých hodů konaných ve dnech 6. a 7. 8. 2016.
Ing. Oliver Pospíšil,
místostarosta
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Promítání na radnici
Ve středu 13. ledna se na radnici uskutečnilo první z několika plánovaných promítání pro veřejnost spojených s besedou o tvůrcích jednotlivých filmů a jejich hrdinech. Během
ledna měli diváci možnost shlédnout také filmy Donšajni a
O rodičích a dětech. Na únor a březen jsou potom, vždy v 10
hodin dopoledne, připraveny tituly:
Lov lososů v Jemenu (3. února)
Co jsme komu udělali (10. února)
Horší už to nebude (17. února)
Půlnoc v Paříži (24. února)
Určitě možná (2. března)
Je prostě báječná (9. března)
Ondine (16. března)
Věřím, že si tento cyklus najde během letošní zimy své pravidelné příznivce a přeji příjemnou zábavu.
Mgr. Marek Viskot

Krátce z historie... názvy ulic
Azurová – tato řečkovická ulice byla pojmenována v roce 1997.
Patří do lokality Duhová pole, kde ulice nesou názvy po barvách
duhy.
Banskobystrická – ulice se od roku 1946 jmenuje podle slovenského města Banské Bystrice, střediska Slovenského národního povstání, toto jméno asi odpovídá době svého vzniku. Dříve se tato
významná řečkovická třída jmenovala noblesněji. Roku 1918 to byla
třída Jiřího z Poděbrad, 1939 německy Jiří-Poděbrad-Strasse, od roku
1942 Markgrafenstrasse - Pod markrabstvím a od roku 1946 ji známe
jako Banskobystrickou.
Bohatcova – ulice roku 1946 pojmenovaná po Antonínu Bohatcovi
(*7. 2. 1901 Brno-Řečkovice - +12. 12. 1944 Brno, Kounicovy koleje).
Antonín Bohatec společně s manželkou Antonií a její rodinou pomáhali od února 1942 příslušníkům paraskupiny SILVER B. Pracoval jako
obecní tajemník v Řečkovicích a pod údajnou služební záležitostí
byl 12. prosince 1944 pozván k vrchnímu starostovi, kde byl zatčen
gestapem. Po tvrdých výsleších na gestapu na Veveří byl odvezen
do cely Kounicových kolejí a ještě týž den navečer spáchal sebevraždu oběšením, aby neprozradil další spolupracovníky. Následující den
byla zatčena sestra jeho ženy Františka Dvorská s manželem a čtyřmi
dětmi, postupně byli všichni popraveni. Nejdéle se na útěku skrývala
manželka Antonie, ale i ta byla dopadena a v dubnu 1945 v Kounicových kolejích popravena.
Bohatcovi na této ulici žili, v roce 1918 nesla označení Žižkov, 1939
Žižkagasse - Žižkova, 1942 Vítkov a od roku 1946 Bohatcova.

Böhmova – ulice nese jméno po Josefu Böhmovi (*1873 - +1921),
zasloužilém řečkovickém občanovi, veřejném a kulturním pracovníkovi. Je zajímavé, že ač tato řečkovická ulice několikrát měnila své
jméno, vždy se jmenovala po tom samém muži.
1925 Josefa Böhma, 1939 Josef-Böhm-Gasse, 1945 Josefa Böhma,
1946 Böhmova.
Boskovická – řečkovická ulice nese jméno od roku 1971, a to
podle směru ulice k Boskovicím, které leží severně od Brna.
Boženy Antonínové – mokrohorská ulice pojmenovaná roku
1960 po Boženě Antonínové (*1. 4. 1924 - +20. 11. 1944 Brno, Orlí 30),
dívce, která se ocitla ve špatný čas na špatném místě... Patřila k mladým lidem, kteří byli totálně nasazeni na práci do Říše. Po dovolené
se nevrátila zpět, za což byla zatčena a odpykávala si trest ve věznici
na Orlí. Po skončení trestu měla být poslána zpět na práci do Německa.
Dne 20. listopadu 1944 došlo k nejničivějšímu náletu na Brno
a mimo jiné byla zasažena i věznice na Orlí, bomba proletěla až do suterénu, kde měli vězni kryt, a tam vybuchla. Zemřelo 40 vězňů, mezi
nimi i Božena Antonínová.
Bratří Křičků – řečkovická ulice pojmenovaná roku 1971 po Jaroslavu Křičkovi (*1882 - +1969), českém hudebním skladateli, a Petru
Křičkovi (*1884 - +1949), básníku, překladateli. Zda měli bratři nějaký
vztah k Řečkovicím, se mi nepodařilo dohledat.
Brigádnická - mokrohorská ulice, kde se stále něco nového staví.
Svůj název má od roku 1960, tehdy podle spontánního poválečného
pracovního hnutí.
Mgr. Dana Malíková

Ulice Boženy Antonínové na Mokré Hoře

Ulice Brigádnická na Mokré Hoře
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Na kus řeči s Ladislavem MUSILEM
V únorovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtenářům
představí člen zastupitelstva
naší městské části prof. Ing.
Vladislav Musil, CSc., který
byl zastupitelstvem současně zvolen do funkce radního
a je též předsedou komise
kultury.

Pane profesore, jste členem ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, jste členem RMČ a předsedou komise kultury. Byl jste
zvolen za hnutí ANO. Co Vás přimělo ke vstupu do komunální
politiky?
Za hnutí ANO jsem se rozhodl kandidovat pro dlouhodobě
podceňované a neřešené problémy ve společnosti, jmenovitě
ve školství, kde, myslím si, situaci trochu rozumím. K rozhodnutí jsem se dostal oklikou, když jsme vedli s přáteli diskuse
a skoro každý věděl, jak by politika měla vypadat.
V devadesátých letech z fakulty odešlo do průmyslu mnoho
mladých kolegů, a nyní pracně řešíme mezigenerační výměnu, protože učitelé středního věku chybí. Navíc namísto očekávané výuky píší učitelé žádosti o grantové projekty, píší do
impaktovaných časopisů, vytváří stohy písemností, a výsledek
není ani přesvědčivý, ani většinu kolegů neuspokojuje. Není
mi lhostejný způsob výuky, chci, aby práce, kterou dělám, fungovala systémově. Moji učitelé měli systémový pohled na svět
– myslím, že jsem si to odnesl, neustále se jako oni snažím věci
zařazovat, nechci je vidět izolovaně.
Na základním a středním stupni školství jsme se ocitli v atomizovaném prostředí, izolovaném světě jednotlivých předmětů, chybí nám schopnost vidět věci a procesy v souvislostech.
Výsledky vidíme čím dál více na vysokých školách. Příklon
k „moderním praktikám“ v širokém slova smyslu mi připadá
s hlediska sociologického fascinující, ale z hlediska techniků
je to téměř tragédie.
Hnutí ANO mě oslovilo, zda chci pomáhat alespoň tam,
kde žiji, podílet se na šanci změnit alespoň něco k lepšímu.
I v nejlepším případě vše nejde hned, ale ve spolupráci se
mnohé podaří.
S organizační prací mám určité zkušenosti, 15 let jsem byl
tajemníkem katedry a 16 let jejím vedoucím, takže co se týče
rozpočtu, výběrových řízení a zákoníku práce a dalších zákonů
ledacos vím. Tyto věci jsou obdobné i v samosprávě, takže tyto
zkušenosti mohu uplatnit.
Jsem zastupitelem teprve první funkční období, takže se
především učím, ale členství v radě městské části mi dává
možnost sledovat dění v naší městské části zblízka a podílet se
na jejím rozvoji. Jednání zastupitelstva městské části se bezprostředně týká záležitostí z našeho nejbližšího okolí.
Jako u člověka s nejvyšší pedagogickou hodností v oblasti
technických věd bych u Vás očekával poněkud jiné zaměření
v samosprávě. Proč tedy právě komise kultury?
Ke kultuře jsem měl spíše pasivní vztah, jako konzument,
s výjimkou fotografie, kterou se zabývám od dětství, ale systematicky jsem ji nestudoval. Digitální doba bohužel způsobila,
že fotografií je vcelku nadbytek a že již nejsou tak obdivova-

nou dovedností. Zkušenost s fotografií mi pomáhá při práci
v komisi, kdy se ukázala platnost úsloví, že žádné začátky nejsou jednoduché a že kulturní práce vyžaduje dostatek chuti
a vytrvalosti. Takže to možná ani taková náhoda není.
Každého člena nového ZMČ se tážeme na jeho curriculum
vitae. Můžete nám z něho něco prozradit? Tedy z odborného
i rodinného?
Celý svůj profesní život se zabývám elektronikou, nejprve
v Metře Blansko a v EJF (nyní ABB), a potom na Vysokém učení
technickém v Brně na Katedře mikroelektroniky.
V Řečkovicích bydlím od roku 1986. V rodině jsme ve tříčlenném složení, mám jednoho syna. Před časem mi bylo šedesát.
Bohužel. Hodně bych toho chtěl ještě zvládnout, ale jistý předěl to přece jen je. Trochu bilancuji a přemýšlím, jak nasměrovat energii dál. Musím si racionálně vybrat, co budu, musím
a chci dělat. Kromě zaměstnání mi mnoho času nezbývá. Potom nějaké práce v domě. Jeden můj kolega říká, že majitel
nemovitosti ani nemusí mít jiné ošacení než montérky. Tiše
závidím mladším kolegům, že najdou čas zajet na měsíc do Himálaje, nebo každý den jezdit na kole.
Splnil první rok Vaší práce v samosprávě Vaše představy?
Cítím, že v zastupitelstvu naší městské části a na radnici vládne přátelská atmosféra. Jednání jsou věcná, myslím,
že všichni členové naší samosprávy hledají při rozhodování
rozumná a přijatelná řešení. Na rozdíl od komunální politiky
se směrem zdola nahoru zdá, že ve vyšších patrech politiky
panuje jiná situace. V technice jsme se již naučili poznatky
zařazovat a neustále rozlišovat informace a procesy z hlediska jejich obecnosti, specifičnosti, podřízenosti, konstantnosti, proměnlivosti, a také z hlediska jejich místa na časové ose.
Jinak je tomu v tzv. velké politice, jsme zahlceni různorodými,
často protichůdnými informacemi, a na systémové pojetí není
ani nakročeno, pravděpodobně o to není ani zájem. Převládá
analytický směr poznání nad syntetickým, a především extrapolace dílčích poznatků a konceptů v čase i v prostoru (do budoucnosti i do jiných kulturních okruhů). Situace kolem solární
energie nebo palmového oleje je toho myslím dobrým příkladem. S tím ovšem na komunální úrovni nic nesvedeme.
Jaké máte plány do dalších let v čele kulturní komise? Chystáte
něco nového?
Funkce předsedy komise kultury působí sice jako role velká a vznešená, jak mi blahopřál přítel Řečkovic a Mokré Hory
pan Mgr. Milan Klapetek, ale je to hodně o práci. Práce mě těší,
protože má smysl a jsou vidět její výsledky.
Komise kultury má v tomto funkčním období výrazně změněné obsazení, takže se všichni učíme a navazujeme na naše
předchůdce. Opakovaný zájem umělců vystavovat v naší
galerii je pro nás vyznamenáním a snad i dokladem, že svoji
práci děláme dobře. Přivítáme samozřejmě jakékoliv náměty
a rady, které nám napoví, kudy by měla naše komise ve všech
ohledech ubírat.
Něco úplně nového zatím nechystáme, kromě obrazů
a fotografií plánujeme na prosinec vánoční výstavu spojenou
s knižními ilustracemi pro děti.
Vladislava Musila se ptal Ivan Koláčný
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CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 725 803 059, 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Máme volná místa v kroužku:

Výtvarka s keramikou od 10 let, út. 16:15-17:45 hod.

Nabídka našich akcí:

Kontakt a přihlášení na akce:
Jana Podzemná, 725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz.
VALENTÝNSKÉ DÁREČKY, krabičky, visačky, obálky...
sobota 13. 2. 2016 od 9:30 do 12 hod. Pro šikovné děti i dospělé.
Cena: 150 Kč děti, 200 Kč dospělí + krabičky k dokoupení.
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477, markovajana@email.cz.
BROŽE, PŘÍVĚSKY, SPONY aneb textilní doplňky z krásných materiálů...
pondělí 15. 2. 2016 od 18:30 do 21 hod. Doplňky z organzy, korálků,
saténu se budou vyjímat na taškách, kabátech, kabelkách i jako spona
do vlasů či na čelenku... atp. Cena: 200 Kč základní kurz + 1 brož,
další výrobek + 50 Kč. Kontakt: Jana Marková, 734 100 477,
markovajana@email.cz.
MOZAIKA - základ, čtvrtek 18. 2. 2016 od 17 do 19 hod. Ozdobíme
si technikou mozaiky malou dřevěnou krabičku nebo rámeček dle
výběru. Vyrobíme si vlastní základ na mozaiku pro další pokračování
(glazování keram. plátu). Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem.
Cena: 200 Kč děti, 300 Kč dospělí.
MOZAIKA - mísa nebo stolička, čtvrtek 17. 3. 2016 od 17 do cca
19:30 hod. Mozaikou ozdobíme mísu, která bude k dispozici, nebo si
můžete ke zdobení donést malou dřevěnou stoličku. Mozaiku budeme
vytvářet z vlastnoručně připravených glazovaných střepů nebo zbytků
barevných skel. Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem. Cena: 250 Kč
děti, 400 Kč dospělí.
KERAMIKA – zrcadlo, pondělí 7. 3. 2016 od 18.30 do cca 20:30 hod.
Z hlíny vyrobíme základní rám pro zrcadlo, ozdobený pomocí
skleněných střepů, které se v peci roztaví. Zrcadlo o velikosti
cca 30x20 cm je určeno k pověšení na zeď. Je třeba přihlásit se
min. 3 dny předem. Cena: 150 Kč děti, 250 Kč dospělí.

TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
„Cesta do hlubin země“, 29. 2. - 4. 3. 2016
Denně od 7.30 do 16 hod. Určeno zejména pro školáky.
Tvořivý tábor se spoustou pokusů, vyrábění, her i výletů.
Obědy zajištěny. Možno i na jednotlivé dny.
Cena: 1300 Kč/5 dní, jednotlivé dny dle domluvy.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova

www.ddmhelceletova.cz | telefon: 543 212 113 | www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka FREE-COOL-IN

Gromešova 1 – Kubova vila, Brno-Řečkovice

Masopustní koblížek – karneval pro děti

19. 2., od 15.00 -18.00
-vlastní výroba koblížků + ochotnávka, výroba masek zpapíru,
hrátky a dovádění pro děti s hudbou.
Masky vítány, nejsou však podmínkou. Prosíme rezervaci: Lokajová, tel.
606 110 970

Zveme vás na jarní prázdniny
Tvořivý den 1. 3. – Frikulín, 8:00 - 16:00.
Jednodenní příměstský tábor zaměřený na výtvarnou činnost.
Cena: 300 Kč/den Rezervace: Bláhová, tel.: 775 174 764.

Příměstský tábor – BRNO! 2. 3. - 4. 3.

Sraz: 8:00 na Frikulínu, návrat: cca 16:00.
Na programu máme návštěvu Technického muzea, Kostkolandu,
pouť po zajímavostech Brna, přípravu palačinek a hot-dogů, deskové
hry, domácí kino a tvoření, pověsti města Brna.
S sebou: jízdenky – budou upřesněny, jídlo a pití na výlety, přezůvky.
Cena: 900 Kč, záloha 400 Kč s přihláškou.
Rezervace: Vévodová tel.: 720 214 992, Lokajová, tel.: 606 110 970.

Šikovné tlapky 29. 2. – 4. 3.

Sraz: 8:00 na Frikulínu Konec: 16:00.
Cena: 1500 Kč. Rezervace: Vajdáková tel.: 732 446 137.

Jarní Frikulín

1. 3. a 2. 3. 8:00-13:00 Cena 300 Kč/den.
Pro děti od 2 do 5 let. Vede Karin Volfová, tel.: 606 206 477.

Zahájen zápis na letní tábory:

Táborník – v provozu celé léto pro děti od 2 do 5 let, 8.00 – 16.00,
info: Lokajová.
11. 7. - 15. 7. Kudy z nudy (tvoření, vaření),
Červinková, tel. 721 079 626.
18. 7. – 22. 7. Mažoretky, Vévodová, tel. 720 214 992.

JUBILANTI – leden 2016
Jaroslav BURŠÍK
Růžena MERTOVÁ
Růžena ALBRECHTOVÁ
Zdenka KORCOVÁ
Jarmila MILIONOVÁ
Marta VOJTOVÁ
Marie BASTLOVÁ
Ivo ŽÁK
Hildegarda KORZEROVÁ
Eduard NOVÁK
Pavel VOJTÍŠEK
Milan BAČÍK
Božena ŠTÁGLOVÁ
Stanislava UHROVÁ
Marcela ZERHAUOVÁ
Růžena SVÍTILOVÁ
Ivona MANOUŠKOVÁ
Marie BARTÁKOVÁ
Ludmila PALÍKOVÁ
Marie PIŠANOVÁ

97 let
94 let
92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

18. 7. – 22. 7. Prázdninové cesty, Lokajová, tel. 606 110 970
(výlety vlakem každý den – např. Strážnice, Dinopark,
Třebíč – Cesta časem)
24. 7. – 29. 7. pobytový tábor, Indiánské léto na Vysočině
(hry v přírodě, hádanky, šifry, indiánské tvoření pro holky i kluky
od 6 let), Lokajová, Vévodová.
25. 7.- 29. 7. COOL dívka 1 (kreativní techniky pro tvořilky),
Bláhová, tel. 775 174 463.
1. 8. – 5. 8. Prázdninové cesty 2 (výlety vlakem – např. pevnost Mikulov,
papouščí ZOO, rozhledna Hustopeče, strašidla v Olešnici), Lokajová,
Vévodová.
1. 8. – 5. 8. Dobrodružství, Volfová, tel. 606 206 477,
8. 8.- 12. 8. – Cestovatelé, Vévodová, tel. 720 214 992.
15. 8. - 19. 8. Prázdniny jsou legrace, Fleková, tel. 723 262 216,
22. 8. - 26. 8. Mineralogický, Psotová tel. 732 325 457.
22. 8. – 26. 8. COOL dívka 2 (nové kreativní techniky, pečení, vaření),
Bláhová, tel. 775 174 463.
Dotazy, rezervace: frikulin@ddmhelceletova.cz
Přihláška ke stažení: www.ddmhelceletova, pobočky Frikulín
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Co víte o mešních
a košer vínech?

Soukromá základní
umělecká škola
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER

2. února v 18.00 hodin a 24. února v 18.00 hodin

PĚVECKÝ KONCERT
10. února v 18.00 hodin

Pěvecká soutěž
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
regionální kolo Brno-město
16. února

Srdečně zve
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Přednášky s besedami, pořádané výborem pro národnostní
menšiny, si nacházejí stále více příznivců. O tom svědčila
i prosincová beseda o slavkovské bitvě s Prof. PhDr. Dušanem
Uhlířem, CSc.
Na únor roku 2016 jsme pro vás připravili další bonbónek.
Bude jím pokračování vinařských besed, nově s Ing. Miroslavem Musilem, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati.
Beseda, která se uskuteční ve čtvrtek 18. února v 17 hodin
na radnici, bude věnována vínům vyráběným pod dohledem. Těmi jsou potom vína mešní, používaná v křesťanských
liturgiích, a vína košer, sloužící při židovských náboženských
obřadech.
Jsem přesvědčen, že tato tématika, stejně jako předchozí vinohradnicko – enologická setkání s Doc. Ing. Eduardem
Postbiglem, CSc., zaujmou.
Na setkání s příznivci naší Moravy a moravských vín se těší

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice srdečně zve příznivce kratších i delších výletů na 14. ročník Černohorských šlápot, který začíná pro milovníky výkonnostní turistiky v pátek
26. 2. 2016 ve 20 hod. pro trasu 102 km (Řečkovice, Kuřim,
Zlobice, Černá Hora, Jedovnice, Řečkovice) a 27. 2. 2016 od 6:30
do 10 hod. pro trasy 54, 45. 34, 24, 14 a 8 km směrem
na Černou Horu a kratší vzdálenosti. Start i cíl je v sále bývalého pivovaru.
Těšíme se na Vaši účast. Informace na ursus.cerny@seznam.
cz nebo na 608875157.

RNDr. Ivan Koláčný,
předseda výboru pro národnostní menšiny ZMČ

Jarek Černý
za Odbor Moravské Slavie Řečkovice

Další ročník Černohorských
šlápot je tady

Fotosoutěž „Úhel pohledu“

Jste žena, fotíte ráda a je Vám 50+? Pak právě Vám je určena
kategorie B fotosoutěže Úhel pohledu, jejíž 8. ročník organizuje spolek Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB, pod záštitou starosty MČ Brno-střed Martina Landy
a za partnerství firmy Zoner Press a Knihovny Jiřího Mahena.
Při splnění podmínky, že jste žena 50+, Vás žádné další omezení nečeká. Svůj fotoaparát můžete zaměřit na cokoliv, co Vás
nadchne, téma si určujete sama.

A protože hlavním cílem fotosoutěže je zviditelnění zralých
žen po padesátce, do kategorie A může zaslat své snímky kdokoliv - bez omezení věku, profese, pohlaví, na fotografiích však
musí být zachycena žena ve věku 50+.
Při splnění podmínek je možné zaslat v elektronické podobě snímky do obou kategorií na adresu spolku do 31. března
2016.
Váš úhel pohledu na zralé ženy po padesátce, originalitu,
původnost, vtip i nadsázku ohodnotí nezávislá porota, která
v každé kategorii vybere 3 snímky, jejichž autorky budou vyhlášeny a odměněny na koncertu ke Dni matek.
Více podrobností o fotosoutěži Úhel pohledu naleznete
na webu www.uhelpohledu.eu, kde si můžete stáhnout propozice k soutěži i přihlášku.
Jaké další akce nezisková organizace Ženy50 nabízí zralým
ženám, se dozvíte na webových stránkách www.zeny50.cz.
Kontakt:
Ženy50, z. s.
Anenská 10, 602 00 Brno
E-mail: info@zeny50.cz
Mobil: 728 740 449
Jana Jarušková, předsedkyně
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PLACENÁ INZERCE
KOUPÍM byt v Řečkovicích nebo okolí. Peníze z prodeje domu.
RK nevolat. T: 736 123 995

NABÍZÍM jablka ze své zahrady bez chemického ošetření. Možnost
výběru ze čtyř odrůd. Cena dohodou. Tel.: 777 046 234

HLEDÁM ke koupi vhodný dům v této oblasti nebo max. 40 km
od Brna. Dobrý spoj do Brna nutný. T: 721 195 834

PRONAJMU dlouhodobě byt 1+1. Cena dohodou. Tel.: 774 126 814

SHÁNÍM ke koupi dům, i k opravám, ideálně Brno-sever.
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PŘEVODY družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,
sádrokartonářské. Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918, www.malby-natery.eu
KOUPÍM garáž na ul. Novoměstská. Tel.: 603 394 703
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998
e-mail: marosek.c@seznam.cz
NABÍZÍM bezplatné ubytování – privát v Brně-Medlánkách
za pomoc při dohledu a výpomoc při ošetřování 91 leté babičky.
Nabídky s krátkým životopisem na michal@flow.cz , tel.: 602 711 492
HLEDÁM ošetřovatele/ku 91 leté babičky na noci, Brno-Medlánky.
Tel.: 602 711 492
REKONSTRUKCE koupelen, 20 let praxe, 60 měsíců záruka.
koupelnyjelinek.cz, tel.: 608 877 322
SPOLEK řemesel provádí malé i velké zakázky, servis.
Tel.: 731 232 586
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336

MLADÁ rodina hledá ke koupi dům (i k opravě) nebo stavební
pozemek v této oblasti a přilehlém okolí Brna. RK nevolat.
Tel.: 775 174 279
HLEDÁM paní k drobným nákupům 2x týdně. Tel.: 530 322 706
PRONAJMU GARÁŽ pod hřbitovem, vhodné spíše na menší auta,
500,- Kč/měsíc, ihned. Tel.: 605 456 484, 721 308 804
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– NOVĚ – SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍM POJIŠTĚNÍM
– ZÁSILKOVNA
PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – SBĚRNA v Centru služeb občanům
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
PŘIJMEME paní na úklid do Ústavu sociální péče
v Brně Řečkovicích.
Nástup možný ihned. Dotazy na tel. č. 603 841 497 - M. Ondráčková
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech,
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově
= SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
HLEDÁM samostatný pokoj v RD . Jsem stavař, stř. věku,
rozvedený, abstinent. Pomohu s údržbou domu, nákupy,
odvoz k lékaři apod. Tel.: 737 905 923

Přechod na Palackého náměstí bude nasvícen v únoru
Výsledek jsem sice prozradil již v nadpise, přesto zvídavý
čtenář jistě ocení další informace. V loňském roce městská část
zahájila investici směřující k nasvícení exponovaného přechodu na Palackého náměstí. To ve městě Brně není nejobvyklejší
postup, neboť problematiku veřejného osvětlení včetně nasvěcování přechodů pro chodce město řeší prostřednictvím

své akciové společnosti Technické sítě Brno (TSB). Vzhledem
k potřebě rychle řešit toto konkrétní místo jsme se však rozhodli jít cestou vlastní investice městské části s následným
předáním do správy TSB. Varianta, že bychom městskou společnost pouze požádali, aby se celou záležitostí zabývala ona,
by byla mnohem zdlouhavější a hlavně s nejistým výsledkem.
Na dodavatele stavby, který nabídl nejnižší cenu, jsme
zrovna štěstí neměli a výsledné dílo bylo předáno se značným zpožděním oproti termínu ve smlouvě. Výhodou tohoto
„štěstí“ je, že díky smluvní pokutě za pozdní dokončení nestála
městskou část tato investice prakticky nic.
Aby mohly lampy nad přechodem svítit, je nutné jejich
předání do správy TSB. To vyžaduje poměrně komplikovaný
administrativní proces, do kterého je vedle městské části zapojen i příslušný magistrátní odbor. Proto ten časový posun
mezi fyzickým dokončením stavby a začátkem provozování
osvětlení. Výsledný termín tak nakonec ve smlouvě s TSB připadá na 10. února t.r.
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta
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Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku! zimní pohádka
Venku to často tak ani nevypadá, ale opravdu tu máme
zimu. No a do zimy se hodí i zimní pohádka. A my jsme pro
děti i jejich rodiče a známé jednu takovou vskutku připravili
a jmenuje se jak jinak než ZIMNÍ POHÁDKA.
Ten, kdo byl v našem Sboru Páně na pohádce nazvané
„Černoušek Bum-ti“, poznal její hlavní postavu, černouška
Bum-tiho.
A o černouškově dobrodružství vypráví i ZIMNÍ POHÁDKA.
Tentokrát se černoušek Bum-ti vypraví na sever, do Grónska,
aby konečně uviděl sníh. Černoušek se seznámí s eskymákem
Nanukem, ledním medvědem Ursusem, poprvé bude sekat
díru do ledu a uloví rybu, a hlavně uvidí sníh a potká Sněhovou vločku.
Režie této pohádky se ujal Zdeněk Ševčík, herec Divadla
Radost v Brně. V představení opět hrají velké loutky (téměř
metrové), které vytvořila vynikající výtvarnice Bára Kuropatová. Autorem hudby je Milan Potůček.
Pohádku nám zprostředkují dvě výborné herečky, které
vzešly z Divadla Radost, Sandra Riedlová a Kateřina Mendlová
Horáčková.
ZIMNÍ POHÁDKA je určena nejenom pro děti, ale i pro jejich
rodiče či prarodiče, kteří se také rádi nechají unést do dětských
let. Tudíž neváhejte a přijďte s dětmi v sobotu 13. února 2016
v 16:00 hod. do Sboru Páně CČSH na Vážného ulici č. 6.
Délka představení je 45 minut. Pohádka je určena pro děti
MŠ a prvního stupně ZŠ.

Po představení bude pro děti a rodiče připraveno již tradičně výtvarné tvoření a hry v klubu Jonáš.
Doporučený dar při vstupu činí 50 Kč. Informace najdete
také na www.ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com.

Placená inzerce

TE Connectivity, závod Kuřim

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO ZÁJEMCE O PRÁCI
18. 2. 2016, od 1600 hod
volejte: 541 165 541

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
•
•
•
•

ruční montáž kabelových svazků a konektorů
jednoduchá obsluha výrobních zařízení
kontrola, kompletace a balení výrobních kusů
Základní nástupní mzda 15.500 Kč

TE Connectivity, závod Kuřim

Jsme součástí společnosti TE Connectivity, která je největším
světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Najdete nás v Kuřimi (okres Brno-venkov, 7 km severně
od Brna). Zaměřujeme se na výrobu pro automobilový průmysl
(VW, Mercedes, Opel, BMW aj.). Zaměstnáváme přes 2500
zaměstnanců.

Vratislav Jan Marša
spolek Verbum et musica
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Z Horáckého náměstí do Berlína
V současné době, kdy je znalost angličtiny považována za základní dovednost moderního evropského člověka, je ovládnutí dalšího cizího jazyka přidanou hodnotou pro každého z nás. Naši žáci, učící se angličtinu
od 3. ročníku, se učí druhému cizímu jazyku od 6. a 7.
tříd. V rámci celostátního projektu „Mluvím, čtu, rozumím“, hrazeného plně z evropských fondů, mělo 10 žáků
naší školy možnost strávit jeden týden v Berlíně, hlavním
městě Německa. Pobyt byl zaměřen na zdokonalení jazykových znalostí a zároveň zahrnoval aktivity sloužící
k poznávání Berlína, Drážďan a jejich památek a zajímavostí. Tato nabídka byla nabídnuta žákům 9. ročníků
a v rámci výběrového řízení, kdy žáci vyplnili gramatický
test a napsali motivační dopis, byla nakonec vytvořena
skupina ze 7 dívek a 3 chlapců. Byli jsme ve skupinách se
dvěma středními školami z České republiky, a nutno říci,
že si naše děti vedly skvěle. Pro ilustraci skvělé atmosféry
připojuji ukázky z dojmů našich žáků.

„Dnešní škola dlouhá byla, avšak všechny pobavila.
Po škole jsme byli znavení, to však změnilo zjištění, že pak
rozchod bude a do Primarku se půjde. Tak jsme tam přijeli,
muzeum teroru navštívili, Berlínskou zeď vyfotili, se strážníkem selfie dali. Pak Primark marně hledali, suvenýry nakoupili a hodně si to užili. Tak jsem to vše zvládli, a pak se večeří
nadlábli. Odešli jsme spát a necháme si o Primarku zdát.
Když Primark zítra nebude, průvodce život pozbude!!!“
(M. Kyslingerová, M. Klement)
„Hier ist es sehr schön und es läuft schnell, wir freuen
uns auf unsere Familien, aber trotzdem würden wir hier
bleiben. Nach gutem Frühstück sind wir nach Potsdam gefahren. Die Reise hat eine Weile gedaurt, vielleicht 30 Minuten. Als wir den Parkplatz gefunden haben, sind wir in
den Schloß Sansoucci gegangen. Die Schloßbesichtigung
war super. Dann sind wir zur Brücke gegangen, wo Spiones
getauscht waren.“
(V. Loupová, E. Všetečková)

„Ubytovali jsme se v hotelu v centru města. Musíme
konstatovat, že to je velmi pěkný hotel. Večer jsme se prošli hned po večeři Berlínem a zalíbily se nám pozoruhodné
stavby. Dále jsme navštívili Potsdamer Platz. Tam jsme viděli spoustu atrakcí, jako například velkou sněhovou skluzavku.“
(Z. Chládková, M. Kubálek)
„Německá paní učitelka Ania nás provedla po škole a postupně nás rozdělila do tří skupin podle pokročilosti naší
němčiny. Téma skupin byla pro dnešek různá: objednávka
v restauraci, orientace v Berlíně a jeho památky a jak postupovat, když se ztratíme či se někam chceme dostat.“
(A. Lubalová, K. Hlinová)

„Po nějaké době jsme se vydali ke kostelu Frauenkirche,
který je symbolem bombardování Drážďan za druhé světové války. Dostali jsme hodinový rozchod. Já a mé kamarádky jsme se vydali do obchodu se suvenýry. Když jsme si něco
nakoupili a najedli se curry wurstu – německé speciality,
tak jsme šli na vyhlídku, kde jsme krmili malé ptáčky.“
(K. Kunzeová, M. Helán)
Mgr. Lenka Vonášková, ZŠ Horácké náměstí
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SPORT
Sportovní program na ÚNOR:
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Bonver ŽBL (nová hala)
6. 2. VALOSUN KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Házená – Extraliga mužů
13. 2. KP Brno : Zubří 17:00 hod.
27. 2. KP Brno : Frýdek-Místek 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Úspěch basketbalistky
Veroniky Vlkové
Brněnská basketbalová matadorka Veronika Vlková (VALOSUN KP
Brno) se stala teprve devátou ženou česko-slovenské historie, která pokořila bájnou hranici 6000 ligových bodů. Ve vítězném zápase
v Trutnově začátkem ledna t. r. zaznamenala potřebných 16 bodů,
které jí stačí na celkový součet 6001 bodů.

Futsal – 1. liga (nová a stará hala)
19. 2. Helas Brno : Tango Brno 19:30 hod.
26. 2. Tango Brno : Kladno 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
VKKP Brno - nadstavbová část
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – extraliga mužů (nová hala)
14. 2. BULLDOGS Brno : Otrokovice 17:00 hod.
28. 2. BULLDOGS Brno : Pardubice 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz

TIP MĚSÍCE:

Futsal – Brněnské DERBY
19. 2. v 19:30 hod.
HELAS Brno : TANGO Brno
(nová městská hala – Vodova, Brno-Královo Pole)

Richard Foltýn,
zastupitel a předseda komise sportu

SPORTOVEC MČ 2015
NOMINACE

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

•
•
•
•

jednotlivec (maximálně 3 nominace),
trenér (1 nominace),
funkcionář (1 nominace),
družstvo (1 nominace).

Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocenění 10 jednotlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři
a 5 družstev a jeden absolutní vítěz, který se v pátek
18. 3. 2016 stane Sportovcem roku 2015 naší MČ.
Podmínkou k nominaci je buďto trvalé bydliště v MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, nebo členství v některé
místní organizaci, která zde sportovní činnost provozuje.
Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte
do 29. 2. 2016 na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz,
nebo stancl@reckovice.brno.cz
Richard Foltýn,
předseda komise sportu

Předseda klubu Richard Foltýn předává ocenění Veronice Vlkové

V pořadí samostatné české ligy jsou před 31letou královopolskou
křídelnicí pouze legendární, ale již nehrající Eva Vítečková a Petra Reisingerová. Naopak Vlková začala okamžitě zvyšovat svoji rekordní
ligovou sérii v souboji proti DSK Basketball Nymburk, před kterým jí
předal symbolické ocenění předseda klubu Richard Foltýn.
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Malé výročí řečkovického Sokola
V listopadu a prosinci 2015 si Tělocvičná jednota Sokol Řečkovice
několika akcemi připomněla již 115 let od svého založení.
V úterý 17. listopadu, v „Den boje za svobodu a demokracii“, přítomní členové Sokola uctili památku obětí obou totalitních režimů
20. století položením kytic u katafalku v předsálí sokolovny a zapálením symbolických svící u Lípy svobody.

Poslední akcí vzpomínkového roku byla již tradiční Mikulášská
besídka v podání členů společenského odboru řečkovického Sokola
- souboru Ř13, která byla již dvacátou čtvrtou v řadě (první se konala v prosinci 1992) a která se opět uskutečnila za finanční podpory
městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora. Dopolední i odpolední vystoupení proběhla za velkého zájmu přítomných dětí a rodičů.

V pátek 27. listopadu proběhla slavnostní Sokolská akademie,
na které před zaplněnou sokolovnou předvedlo svá vystoupení 192
cvičenců od nejmenších dětí až po seniory. Na galerii sokolovny byly
vystaveny zakládací listiny a kronika řečkovického Sokola, které byly
doplněny velkým množstvím fotografií, dokumentujících vývoj naší
jednoty od jejích počátků až po současnost. Završením pěkného večera v sokolovně bylo přenocování malých cvičenců s rodiči a cvičiteli v tělocvičně.

Mikulášská a předvánoční nálada byla dotvořena prodejem výrobků
chráněných dílen a nabídkou vánočního punče a cukroví, kterou již
tradičně zajistil Soroptimist Club Brno I.
Všem účastníkům uvedených akcí děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání při činnostech pořádaných řečkovickým Sokolem
v roce 2016.
Za výbor TJ Sokol Řečkovice
Jan Bartoněk

Hledání lásky
Pořady pánů Štěpána
Raka a Alfreda Strejčka uváděné ve Sboru Páně CČSH
v Řečkovicích se již staly milou tradicí, na kterou po roční odmlce opět navazujeme.
Oba umělci vystoupí v naší
městské části již po deváté.
Každý z nich patří k umělecké špičce ve svém oboru.
Štěpán Rak je světově
uznávaný koncertní mistr ve hře na kytaru. V roce
2000 byl jmenován historicky prvním vysokoškolským
profesorem kytary v České
republice. Titul mu udělil
prezident Václav Havel. Kdo
slyšel hru Štěpána Raka,
dá mi jistě za pravdu, že je
osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím
a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě s duší
hudby.
Alfred Strejček je mistr lidského hlasu neboli uměleckého přednesu. Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém
přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Je znám i jako autor pořadů, např. Vivat Comenius, Vivat Carolus

Quartus, Amen, pravím ti či Koncert pro Mistra Jana, které jsme již
měli tu čest v Řečkovicích slyšet.
Ceníme si tohoto, že oba umělci do Sboru Páně CČSH v Řečkovicích jezdí obzvláště rádi pro jeho neopakovatelnou atmosféru a velmi vnímavé publikum.
Tentokrát k nám přijíždí s pořadem „HLEDÁNÍ LÁSKY“. Tento
pořad je poetickým leporelem nabízejícím setkání s nejrůznějšími
podobami lásky v hudbě i v úvahách moudrých lidí. Barokní autoři
jsou zastoupeni Ivanem Jelínkem a sv. Františkem Saleským. Období
klasicismu pak Hectorem Berliozem a Karlem Hynkem Máchou. Poetismus je zastoupen Apollinairem a Štěpánem Rakem… V pořadu
se ale také setkáme v nezvyklých spojeních i s řadou dalších autorů,
kteří nesmazatelně patří ke kulturnímu dědictví lidstva.
Pořad je tradičně ukázkou mistrovského umění, ve kterém se
snoubí hudba se slovem, se kterým se v dnešní době můžeme setkat
jen výjimečně.
Přijměte proto naše pozvání na tento ojedinělý kulturní počin.
Pořad bude již tradičně uveden ve Sboru Páně CČSH, Vážného ul. 6,
v sobotu 27. února 2016 v 19:00 hod.
Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149
nebo e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného
daru, doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra křesťanské kultury.
Po uvedení pořadu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou
umělců.
			
Vratislav Jan Marša, farář CČSH
spolek Verbum et musica
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Výročí založení
zahrádkářů
Do atraktivního světa stereovize a 3D můžete vstoupit v sobotu
27. února 2016, kdy se uskuteční v sále Břetislava Bakaly (Bílý dům)
první ročník 3D festivalu STEREOSKOP. Jedná se o ojedinělou akci,
která se v Brně dosud nekonala. Nachystány jsou pro vás poutavé 3D
prezentace s živým komentářem autorů a tematické 3D filmy z dílny
nejlepších českých 3D filmařů.
Společně navštívíme vzdálené země nebo těžko přístupná místa
na zeměkouli. Budeme objevovat tajemné jeskyně, ponoříme se do
moří i do historie a staneme se svědky lidského souboje s přírodou. Z
programu vybíráme:
– Domino, hra v podkroví ztraceného světa (první český 3D
dokumentární film),
– Ladakh,
– Černobyl,
– Hanzelka a Zikmund,
– Atraktivní svět makrofotografie,
– Aldabra, tajemný korálový ostrov.
Hlavním hostem festivalu bude Steve Lichtag – tvůrce nového
českého rodinného 3D filmu, který přijal pozvání a podělí se s námi
o svá dobrodružství při natáčení 3D filmu. Zájemce o 3D technologie
čeká v přísálí bohatý doprovodný program, ve kterém se dozvíte,
jaký je rozdíl mezi stereofotografií a 3D fotografií, nebo se seznámíte s možnostmi 3D skenerů a tiskáren. V rámci festivalu probíhá také
soutěž stereoskopických 3D fotografií.
Program je rozdělen do dvou bloků, dopolední je od 10 do 14
hodin, odpolední od 14 do 21 hodin, vstupenka na jeden blok stojí 250 Kč, celodenní 350 Kč, v ceně jsou 3D brýle. Více informací
na www.stereoskop3d.cz.
Světlana Audyová

V loňském roce jsme oslavili 75. výročí založení samostatného odboru Svazu zahrádkářů. První výborová schůze se
konala 28. 3. 1940 v hostinci „U Pokorů“. Z královopolského
odboru svazu zahrádkářů přestoupilo 11 členů a nově přibylo
22 členů.
První výstava ovoce, zeleniny a květin se konala 19. 9. 1940
také v hostinci „u Pokorů“ a zúčastnilo se 365 osob a vystavovatelů bylo 50. Na koci roku 1940 byl počet členů 53. Členské
a výborové schůze se konávaly v hostinci „U Pokorů“ v Řečkovicích a „U Němců“ v Medlánkách. V roce 1942 bylo členů
117 a k dispozici byla knihovna, ve které bylo 110 odborných
knih. V roce 1944 byl počet členů 160 a v knihovně bylo 183
knih.
První schůze po osvobození byla 22. 6. 1945. Při květnové frontě bylo zničeno v Řečkovicích a Medlánkách 3.700
ovocných stromů a 1.303 keřů. Dne 5. 12. 1948 byla svolána
mimořádná schůze, na které bylo oznámeno rozpuštění samostatného odboru zahrádkářů ke dni 31. 12. 1948. Odbory
vytvořily vlastní spolky a členové přestoupili do „Jednoty zahrádkářů“ k 1. 1. 1949.
„Zahrádkáři“ u nás vznikli v těžké době a i po válce přinášely zahrady radost a zpestření jídelníčku kvalitním ovocem
a zeleninou, a to je aktuální stále. Snažíme se pokračovat
v tradici. V současné době má „Hortus, sdružení zahrádkářů
Brno 21“ celkem 78 členů. Každoročně se v říjnu koná výstava
ovoce, zeleniny a květin. Pro členy i nečleny pořádáme dva
zájezdy (v květnu a v září).
Srdečně zveme všechny naše členy i další nové zájemce
na členské schůze.
Výbor Hortus, sdružení zahrádkářů Brno 21
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KULTURA

Z Pekingu do Hongkongu
Východní Čína ve fotografiích řečkovického rodáka Jaroslava Chrásta
Je mnoho věcí, které nás napadnou ve spojitosti s Čínou.
Dlouhá zeď, rýže, čaj, hedvábí, medicína, cvičení, bojová umění nebo buddhismus a taoismus.
Přednáška a fotografie o dojmech z cesty za skvosty Říše
středu umožní divákům projít se původním čínským venkovem s rýžovými poli, moderními velkoměsty se širokými bulváry i historickým císařským Zakázaným městem. S autorem
navštívíme továrnu na hedvábí či zpracování perel, manufakturu na nefritové šperky, čínskou operu. Spatříme tisíce let starou terakotovou armádu, Dlouhou zeď, posvátné lamaistické
hory, čínské zahrady, malebné krasové oblasti s válcovými homolemi a úchvatné rýžové terasy.
Vysokoškolský pedagog a slévárenský expert Ing. Jaroslav
Chrást CSc., fotografoval například pro sportovní rubriky br-

něnského tisku, divadlo na JAMU, fotil i československé reprezentantky v umělecké gymnastice. V poslední době navštívil všechny světové kontinenty a pořádá výstavy fotografií
a přednášky ze svých cest.
Cestopisná přednáška J. Chrásta se uskuteční v Galerii
na radnici, Palackého nám. 11 v Řečkovicích, v pátek 12. 2.
2016 v 17 hod. Doprovodnou výstavu fotografii můžete navštívit po přednášce a o sobotách 13. 2. a 20. 2. 2016 od 9
do 12 a od 14 do 17 hod.
Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Řečkovický ples 2016
Vážení a milí,
dovolte nám pozvat vás na Řečkovický ples, který se bude konat 19. 2. 2016 od 19.30
hod. v řečkovické sokolovně.
Tento ples bude trošku neobvyklý a věříme, že si ho spolu užijeme. Pořádáme ho,
protože jsme po plesech v Řečkovicích zaznamenali velkou poptávku, a chtěli jsme
stávající plesy, tj. sokolský a farní, doplnit, současně se však lehce odlišit. Netradičnost plesu bude spočívat v tom, že vás na něm uvítáme v krojích. Kdo máte možnost a chuť, budeme velmi rádi, když se k nám ve vlastním či zapůjčeném kroji nebo
stejnokroji (skauti apod.) přidáte. Někteří z vás si možná vzpomenou, že před několika lety již jeden takový ples byl. Pojďme z toho udělat příjemnou zimní vzpomínku
na letní hody. Nebojte se, kdo nechce nebo nemá možnost si kroj zapůjčit, moc rádi
ho samozřejmě uvítáme v jakémkoliv vhodném plesovém oděvu.
Celý večer nám bude zpříjemňovat většině dobře známá dechová kapela Zdounečanka, která svou skvělou hudbou doprovází i řečkovické hody. Muzikanti to jsou
velmi zdatní. Mimo dechovek umí zahrát i spoustu moderních písniček v jejich jedinečném podání, které budou s lidovkami střídat. Těšit se na plese můžete na tombolu, společné tance, taneční vystoupení, výborné víno a mnoho dalšího.
Na setkání s vámi a příjemný večer se těší
Ř13 a Sokol Řečkovice
www.sokolreckovice.cz
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