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Slovo starosty
Hřiště na Horáckém náměstí a další
letní novinky
Vážení spoluobčané,

lace v tělocvičně na ZŠ Horácké náměstí a po oba prázdninové měsíce se
dělníci pohybovali na MŠ Škrétova, kde proběhla kompletní rekonstrukce
zdravotně technických instalací včetně nového vybavení umyváren a sociálních zařízení. Náklady na akci činily 2 mil. korun bez DPH.
Na závěr bych chtěl popřát dětem, žákům a všem pracovníkům našich
mateřských a základních škol šťastné vykročení do nového školního roku
a Vám všem co nejpříjemnější babí léto.
Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části

máme za sebou převelice horké léto. Z pracovního hlediska se dlouhodobě
extrémní vedra stávají spíše velkou nepříjemností, než radostí, přesto ani
rekordní teploty nejsou důvodem k zastavení naplánovaných nebo nezbytných prací, akcí či úkolů.
Pojďme tedy k nejnovějším událostem a počinům v městské části. Koncem srpna bylo vybudováno avizovanénové hřiště s umělým trávníkem
na Horáckém náměstí. Náklady na akci činily 2,8 mil. korun bez DPH. Nepochybně si toto hřiště zaslouží a užijí jak žáci ze Základní školy Horácké
náměstí v rámci tělesné výchovy, tak sportující veřejnost. Vždyť jít si s kamarády ven „zakopat“ bývalo dříve vcelku běžnou aktivitou spousty z nás.
To pochopitelně neznamená, že hřiště je určeno pouze našim nejmladším,
přesto je nepochybně třeba pokusit se vytvořit podmínky pro aktivní pohyb.
V nadcházejícím roce bychom chtěli, coby vícegenerační záležitost, doplnit
do volného prostoru za jednou z branek ještě několik přístrojů po vzoru stále populárnějších fit parků. V září pak budou zahájeny práce na hřišti mezi
garážemi na Renčově ulici a nadále pokračuje zpracovávání projektové
dokumentace na hřiště na Jandáskově ulici (na místě dnes zchátralého
„bazénu“).
Čilý stavební ruch probíhal o letních prázdninách i v budovách našich
mateřských a základních škol. V červenci byla rekonstruována elektroinsta-

Reakce na článek Ing. Petra Prokše
„Najděte pět rozdílů...“

Pétanque hříště na Mokré Hoře

Orelské hřiště na Pétanque

Najděte pět rozdílů…
…je známá hra v různých časopisech. V tomto případě by se rozdílů
našlo zcela jistě mnohem více, ale nejdůležitější jsou dva – náklady na pořízení a využití.
Na první fotografii je hřiště na pétanque, které za 700 000 Kč vybudovala
naše městská část na Mokré Hoře. Na druhé je hřiště, určené k té samé hře, které postavil řečkovický Orel v rámci svého areálu na ulici Medlánecké za řádově
desetitisíce korun. Projekt městské části, který byl od počátku kontroverzní,
provázejí nemalé technické potíže a reklamace, zeje prázdnotou a zvolna zarůstá trávou. Naopak na orelském sportovišti, které bylo vybudováno za zlomek ceny toho „městského“, hraje denně spousta lidí pro zábavu, jak děti, tak
i dospělí, probíhají na něm i oficiální soutěže Brněnské ligy (orelský tým zde
má dvě družstva) a nově se zde chtějí věnovat i aktivaci seniorů. V tomto porovnání je pétanquové hřiště na Mokré Hoře smutným příkladem neúčelného
vynaložení veřejných prostředků.
Možná, že by tato a podobné investice měly procházet důkladnějším prověřením účelnosti (např. na komisi výstavby a dopravy či širší diskusí v zastupitelstvu), tedy v orgánech, které pro tento účel nakonec městská část má.
A také by k těmto tématům mohla mít větší možnost se kvalifikovaně vyjádřit
opozice. Význam by byl jednoznačný – využít silně limitovaných veřejných financí, se kterými městská část musí hospodařit, zase o něco lépe.
Ing. Petr Prokš
člen komise výstavby a dopravy za KDU-ČSL

Autor článku pojednávajícím o dvou hřištích na pétanque má zřejmě rád
hry, alespoň je zmiňuje v úvodu svého textu. To máme společné, takže nemohu nevyužít sportovní terminologie a dovolím si tvrdit, že si tak trochu vstřelil
vlastní gól.
Nepochybně by se totiž dalo najít mezi orelským a „městským“ hřištěm
i více než oněch pět rozdílů, autor se však v křečovité snaze dostát opoziční
rétoriky drží pouze ceny a „využití“.
Zůstaneme-li tedy u ceny, je třeba vidět, že je porovnáváno neporovnatelné. Rozdíly mezi oběma hřišti jsou jak ve výměře, tak zejména v rozsahu
nezbytných prací. Hřiště na Mokré Hoře vzniklo na nezpevněné ploše de facto louky, kde bylo třeba provést kompletní podklad včetně odvodnění, dále
jsou v ceně obsaženy sadové úpravy, osvětlení i mobiliář. Realizační cena byla
o dost nižší než cena předpokládaná kontrolním rozpočtem. Tato fakta jsou
ověřitelná. K využitelnosti snad jen tolik, že opět nelze porovnávat veřejně
dostupné hřiště v méně zalidněné lokalitě s hřištěm u oblíbené hospůdky
uprostřed husté zástavby bytových domů.
Není samozřejmě důvod nepřiznat, že s povrchem hřiště máme od první
sezóny provozu problémy. Po poněkud zdlouhavější diskusi se zhotovitelem
stavby i s renomovaným odborníkem z oblasti krajinářské a zahradní architektury Ing. Sendlerem byla nicméně v srpnu tohoto roku provedena úprava
svrchní vrstvy, která by měla odstranit dosavadní nejzávažnější nedostatek,
tj. vystupování příliš velkých kusů kameniva na povrch.
V závěrečném odstavci volá autor po větší diskusi v zastupitelstvu a zde
skutečně dochází k onomu zmíněnému vlastnímu gólu. Přitom se zřejmě
stačilo zeptat kolegů ze strany, za kterou se pisatel podepisuje. Patrně by se
totiž dozvěděl, že zastupitelstvo tuto záležitost projednávalo logicky dvakrát.
Nejprve při uvolňování finančních prostředků na projektovou dokumentaci,
a zejména podruhé, v červnu 2011, kdy bylo rozhodováno o využití volných
zdrojů prostřednictvím rozpočtového opatření na samotnou realizaci. Mimochodem, tehdy bylo z celkového počtu 21 přítomných zastupitelů 15 pro, 5 se
zdrželo a dohromady 1 byl proti…
Mgr. Bc. Marek Viskot,
starosta městské části
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 44., 45.
a z 9. mimořádné schůze RMČ
44. schůze RMČ se konala 26. 6. Rada:
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – květen 2013,
projednala bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na výměnu oken
a balkónových sestav v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41 (jde
o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce) a jmenovala komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na plnění této zakázky a komisi, která bude hodnotit podané nabídky, určila též zájemce, jimž bude výzva k podání nabídky
zaslána,
schválila výzvu k podání nabídky na výměnu vstupních sestav do bytových
domů Novoměstská 7-19 a 23-41 (jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce) a určila zájemce, jimž bude tato výzva zaslána,
schválila smlouvu o dílo na výměnu bytového jádra v domě Žitná 9 s firmou
THERMEX, spol. s r. o., Mendlovo nám. 14, Brno,
schválila smlouvu o dílo na výměnu ohřívačů vody v domech Novoměstská
13, 17, 29, 35 a 39 s firmou TB-služby, s. r. o., Janouškova 1a, Brno,
schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na VI. etapu regenerace panelového sídliště Řečkovice (jde o podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce) a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami na plnění této zakázky a komisi, která bude hodnotit podané nabídky, určila též
zájemce, jimž bude tato výzva zaslána,
schválila jako nejvhodnější nabídku na úpravu zahrady MŠ Kárníkova nabídku
společnosti PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, Brno, schválila současně smlouvu
o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
schválila jako nejvhodnější nabídku na úpravu zahrady MŠ Novoměstská nabídku společnosti PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 104b, Brno, schválila současně smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
schválila smlouvu o dílo s firmou CESTAV, s. r. o., Ořešínská 5, Brno, na opravy
komunikací v letošním roce, schválila smlouvu o spolupráci s panem Petrem
Tomášů, Jalubí 626, jejímž předmětem je poskytování informací o čištění komunikací na území městské části ke zveřejnění na internetu prostřednictvím
služby „čištěníulic.cz“,
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
45. schůze RMČ se konala 24. 7. Rada:
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2013,
schválila harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2014,
schválila Organizační řád Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2013,
projednala bytové záležitosti,
zrušila výběrové řízení na výměnu vstupních sestav do bytových domů Novoměstská 7-19 a 32-41, neboť žádný z uchazečů nesplnil předepsané požadavky, současně schválila novou výzvu k podání nabídky a nové zájemce, jimž
bude tato výzva zaslána,
schválila smlouvu o dílo na výměnu dvou bytových jader v domech Novoměstská 15 a 23 s firmou KVADROS, a. s., Železná 1a, Brno,
požádala o poskytnutí prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na
výměnu bytových jader v domech Žitná 9 a Novoměstská 15 a 23,
schválila dohodu s městem Brnem o centralizovaném zadání nákupu elektřiny a plynu na období 2014 – 2015,
schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace
na hřiště pro veřejnost na pozemku při Jandáskově ulici (parcela s bývalým
bazénem) nabídku společnosti ATELIER CREO, spol. s r. o., tř. Generála Píky,
Brno, schválila současně smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,
schválila jako nejvhodnější nabídku na úpravu zahrady MŠ Tumaňanova nabídku společnosti CESTAV, s. r. o., Ořešínská 5, Brno, schválila současně smlouvu o dílo s touto společností na plnění vedené zakázky,
schválila jako nejvhodnější nabídku na stavební úpravy hřiště při Renčově ulici (plocha mezi stávajícími garážemi) nabídku společnosti Cooptel, stavební
a. s., Černovické nábřeží 7a, Brno, schválila současně smlouvu o dílo s touto
společností na plnění uvedené zakázky,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
neschválila smlouvu se společností ASEKOL, s. r. o., Československého exilu 8,
Praha, na rozmístění kontejnerů k odběru drobného elektrozařízení,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
9. mimořádná schůze se konala 12. 8. Rada:
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky zahrnující VI. etapu regenerace panelového sídliště Řečkovice nabídku společnosti DIRS Brno, s. r.
o., Jihlavská 38, Brno (práce zahrnují rekonstrukci parkoviště u domu Horácké
nám. 4/5, zrušení nevyužívaného dětského hřiště u domu Žitná 13 a Letovická
20-22, rekonstrukci chodníku od objektu Horácké nám. 12 k ulici Vl. Pittnerové).
L. F.
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VÝZVA PRO BRNĚNSKÉ ŘIDIČE!
NENECHÁVEJTE VÝMĚNU SVÉHO
ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
Do konce roku 2013 je třeba vyměnit řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Kam se mám dostavit:
přepážkové pracoviště registru řidičů, Kounicova č. 67
Kdy: Po, St 08.00 – 17.00
Út, Pá 08.00 – 12.00
Co potřebuji:
- platný občanský průkaz nebo
- občanský průkaz s omezenou platností s fotografií nebo
- platný pas + potvrzení o odcizení občanského průkazu s uvedením trvalého pobytu v Brně
- dokladovou fotografii se současnou podobou a s čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz
- posudek zdravotní způsobilosti od posuzujícího lékaře, pokud chci nově zapsat, nebo
vymazat brýle, čočky
Žádost: vyplním přímo na přepážce (z důvodu kódování nelze vydat předem ani podávat
elektronicky - každá žádost má svůj čárový kód)
Kdy bude řidičský průkaz vyhotoven:
- do 20 dnů
- do 5 pracovních dnů „BLESKEM“ (správní poplatek 500 Kč,- platba při podání žádosti)
O bezplatnou výměnu ze zákona se nejedná v případě změny údajů:
Např. – změna jména, příjmení, bydliště, vepsání titulu, vepsání nebo zrušení kódu brýlí, čoček.
V těchto případech je při převzetí dokladu uhrazen správní poplatek 50,- Kč.

www.brno.cz > občan > potřebuji si vyřídit > řidičský průkaz

- elektronické objednávání
- stav žádostí o vydání nového řidičského průkazu (podle data podání žádosti lze ověřit, zda
je již řidičský průkaz vyhotoven)
- informace, nejčastější dotazy
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DEN SENIORŮ NA RADNICI
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
1. října 2013 v 15:00 hodin Den seniorů na radnici.
Vážení senioři, připravujeme pro Vás taneční i hudební vystoupení, besedu
se známou osobností i praktické informace.
Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.
Božena Trnková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2013
Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
13. září
Druckmüllerová Hana
Albánie
17:00
20. září
Mgr. Procházka Jaromír
Portugalsko II. část
17:00
27. září
RNDr. Druckmüller Miloslav, CSc. Vulkány III. část
17:00
Termíny přednášek na říjen, listopad a prosinec 2013 budou z technických důvodů zveřejněny v říjnovém čísle zpravodaje ŘEČ.
Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
16. září
Klvačová Soňa Sofia
Mandala - ozdravná energie
30. září
Kopřiva Jan
Zahradnická centra v zahraničí
14. října
prof. Šálek Jan
Cesta do Santiaga de Compostela
4. listopadu Mgr. Klementová Marie
Nepál
18. listopadu Růžička Rudolf
Maroko
2. prosince
Druckmüllerová Hana
Vulkány Chile
16. prosince Předvánoční beseda		

17:00
17:00
17:00
16:00
16:00
16:00
16:00

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vítání občánků
V sobotu 9. listopadu 2013 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší
městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v roce 2013 s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí narozených v tomto kalendářním roce se mohou přihlásit
osobně u paní Hany Fišlové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 748, email:
fislova@reckovice.brno.cz
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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ZÁJEZDY PRO SENIORY

Na návštěvě v jednom prázdninovém táboře

Klub důchodců Hapalova 20 s podporou městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve středu 18. září 2013, odjezd v 07:30 hod. od pošty Brno 21, Kolaříkova
10, návrat ve večerních hodinách. Cílem zájezdu jsou termální lázně Velký
Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Klub seniorů Kořenského 23a s podporou městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve čtvrtek 26. září 2013, odjezd v 7:00 hodin od konečné zastávky tramvaje
č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Trasa: Bouzov - prohlídka hradu, Mladeč - prohlídka jeskyně, Loštice - prohlídka muzea tvarůžků, Vyškov - prohlídka města, příp. pivovaru.
Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského
23a, v pátek 13. září a 20. září 2013 před přednáškou od 16:30 do 17:00 hod.
Cena zájezdu 200 Kč.
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské část Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve středu 9. října 2013, odjezd v 08:00 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jandáskovy a Tumaňanovy, návrat do 18:00 hod.
Trasa: Rájec nad Svitavou - prohlídka zámku, Blansko - prohlídka zámku,
Křtiny - prohlídka poutního kostela Jména Panny Marie.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 16. a 30.
září 2013, před přednáškou od 16:30 do 17:00 hod. u paní Fialové.
Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ÚMČ

Pro maminky s nemluvňaty a batolaty
Hudební škola YAMAHA srdečně zve
řečkovické maminky s nejmenšími dětmi
na bezplatné ukázkové lekce hudebních „přípravek“,
které se konají v úterý 10. září 2013 v ZŠ Jehnice, Blanenská 1.
Robátka pro nemluvňata od čtyř měsíců v 9:00 hod.
První krůčky k hudbě pro batolata od 18 měsíců do čtyř let
v 10:00 hod.
Info: www.yamahaskola.cz/brno, tel.: 603 943 213.
Jan Polák

To letošní léto ve své druhé polovině je přímo stvořené pro pobyt pod stany uprostřed
přírody. Je příjemně teplo a bez dešťů. Nelze
se tedy divit, když na každém vhodném místě narazíte na tábořiště plné rozjívených dětí
a mnohdy i unavených vedoucích. Protože jsem
už přece jen poněkud odrostl tábornickému
věku, byl jsem zvědav, jak se s pobyty v přírodě
dokáží vyrovnat současní nadšenci pro prázdninovou práci s dětmi.
Jeden takový méně tradiční tábor jsem nedávno navštívil nedaleko obce Skalička u Drásova. Tábor pronajatý od mikulovských skautů má
18 stanů, roubenou kuchyni s jídelnou, hangárem a třemi nádhernými teepee na louce u potoka, obklopené z větší části lesem, je netradiční v tom, že
jeho účastníky jsou spolu s dětmi i jejich rodiče. Všichni ti dospěláci jsou totiž
bývalí nadšení táborníci vychovávaní v mládí myšlenkou woodcraftu – lesní
moudrosti bílého muže, jak ji koncem 19. století v USA formuloval a nadšeně
propagoval Ernest Thompson Seton. Tábor vede řečkovačka paní Dita Kršková
spolu se čtyřmi dospělými osobami, plnícími též nezbytné funkce kuchařky
a zdravotníka. Na starosti mají celkem13 dětí ve věku od 3 do 17 let. Jejich práci, resp. starost o děti jim nezávidím, sám jsem v podobné situaci jako vedoucí
„puťáků“ v minulosti několikrát byl. Co jsem jim ale upřímně záviděl, je tábořiště s těmi velikými teepee, které spolu s dosud nedokončeným totémem ve
mně vyvolaly vzpomínky na pubertální léta, kdy Setonovi Dva divoši byli mojí
nejoblíbenější a nejčtenější knížkou.
Protože děti měly právě v době mé návštěvy bojovku a byly v trojčlenných
skupinkách rozběhnuty po lese v okolí, měl jsem možnost si s Ditou i nerušeně chvíli popovídat. A též zavzpomínat. Obdivuji ji pro její nadšení pro indiánský tábornický život. Letos je to již podruhé, co si vedle péče o své dvě děti
vzala na starost celý tábor. A připravit ho, organizovat a vést je úkol mimořádně náročný, někdy i trochu nevděčný. Navíc jako soukromá osoba bez jištění
zad některou věhlasnou organizací. Krásná myšlenka a úmysl, které v dnešní
době nacházejí kupodivu často odezvu mezi jejími vrstevníky. Skromné, prosté stanové tábory bez luxusu, ve srovnání se zahraničními dovolenými u moře
téměř primitivní, ale v přírodě s nezbytnou dávkou romantiky, kde rodiče jsou
dětem spíš kamarády a kde všichni musí přiložit ruku k dílu, aby se všechno
dařilo.
Takže do příštího roku, Dito, a dalších let, ať ti tvé nadšení a přízeň všech
táborníků vydrží! Howgh!
Ivan Koláčný

Na kus řeči s PETREM JONÁŠEM
V zářijovém čísle zpravodaje ŘEČ se občanům
naší městské části tentokrát představí místní podnikatel v oboru gastronomie pan Petr Jonáš.
Již dva roky provozuje Restauraci a kavárnu Wellington Cafe na ulici Vážného 21. V roce 2012 se
stal vítězem československé soutěže amatérských
kuchařů MasterChef.
Na úvod, jak bývá obvyklé, Vás poprosím
o krátké představení se našim čtenářům.
Narodil jsem se v Ivančicích nedaleko od Brna.
Ale od útlého věku jsem až do svých 19 let žil v Brně.
Pět let jsem chodil na místní základní školu a poté
na dvě brněnská gymnázia. První bylo gymnázium
J. G. Mendela a poslední čtyři roky jsem zakončil
maturitní zkouškou na Gymnáziu M. Lercha. Pak
následoval jeden rok na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Tam
jsem zakončil první ročník. V té době jsem se však rozhodl, že studium vysoké školy není pro mě a rozhodl se odcestovat do zahraničí. Mám poměrně velkou rodinu.
V Brně se však stýkám jen se svými nejbližšími. Je to moje matka, která pracuje ve
státní správě a můj otec s bratrem, kteří oba pracují v Metrostavu.
Generace, která vstupovala do dospělosti po roce 1990, má otevřené dveře
dokořán, o čemž si mnozí v 70. a 80. letech mohli nechat jen zdát. Týká se to
možnosti nejen svobodně studovat a cestovat po Evropě i po světě, ale také si
tam hledat práci a pracovat. I o Vás je známo, že jste po nějakou dobu pracovně působil v zahraničí.
Je tomu tak. Odjel jsem do skotského Edinburghu a zůstal tam skoro sedm let.
Zde jsem se dostal od umývání nádobí, přes prodej whisky a kiltů až do gastronomie. Zprvu jsem pracoval jen jak manažer baru, ale potom jsem přešel do vysoké
gastronomie. Od sommeliera jsem se vypracoval až na generálního manažera
třech restaurací. Byla to zkušenost, která se nedá ničím nahradit, a všem bych ji
doporučil. Nejde jen o pracovní zkušenost ale i poznání odlišných kultur. Dá to pak
člověk trošku větší přehled o světě a životě.

A která cesta Vás přivedla do Řečkovic, že jste se rozhodl podnikat právě
zde a jak se Vám v gastronomickém podnikání daří?
Cesta byla poměrně snadná. Velkou část svého života jsem zde prožil. Znám
okolí a bylo na místě, abych právě zde předvedl, co jsem se naučil. Co se týče podnikání, je to zatím velký boj, ale daří se víc a víc. Musím však říct, že není ještě
vyhráno. Celá naše společnost se nachází v poměrně těžké situaci a snad každý,
kdo podniká v gastronomii, pociťuje těžké časy. Snažíme se vařit co nejvíce ze sezónních a čerstvých surovin a podle toho také každý týden měníme nabídku jídel.
Naši zákazníci tento přístup oceňují a často se vrací. Důležité je podle mě vydržet
a dělat práci s láskou a plným nasazením.
V loňském roce jste se zúčastnil soutěže amatérských kuchařů MasterChef
a dokonce jste v této soutěži zvítězil. Můžete našim čtenářům tuto soutěž
přiblížit?
Soutěž MasterChef je celosvětově jedna z nejúspěšnějších a velice prestižních
soutěží, která se vysílá ve více než 150 zemích. Je náročná a donutí vás sáhnout si
na samotné dno vašich sil. Jde vždy o časový pres a vyžaduje velkou dávku kreativity. Více se snad lidé dozví z příštích kol. Každopádně tato soutěž každý rok
vyprodukuje celou řadu skvělých kuchařů. Každý z nás, který vyhrál, má však před
sebou ještě dlouho cestu stát se skutečným profesionálem. Jsou to jen otevřené
dveře a je jen na nás, jak se s tím popereme.
A na závět obvyklá otázka. Jako provozovatel Restaurace a kavárny
Wellington Cafe jste jistě pracovně vytížen. Přesto Vám určitě zbývá nějaký
volný čas i na Vaše zájmy a koníčky. Které to jsou?
Mé zájmy jsou široké. Mám rád kulturu, rád čtu a účastním se téměř jakéhokoliv sportu, který se naskytne. Ale poslední tři roky jsem skutečně strávil spíše
v práci. A proto mým jediným a nejdůležitějším zájmem, co se snažím v životě
nezanedbávat, je moje přítelkyně a rodina.
Děkuji Vám za příjemný rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů v podnikání
a současně i hodně spokojenosti ve Vašem osobním a rodinném životě.
Rozhovor připravil Jan Jandl,
člen redakční rady
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Víte něco o jírovcích na náměstí Vojtěšky Matyášové?
Za památné stromy chce Magistrát města Brna vyhlásit skupinu jírovců neboli kaštanů koňských na náměstí Vojtěšky Matyášové. Proto se
obracíme na obyvatele – víte něco z historie, co se k těmto stromům váže?
Budou-li stromy za památné vyhlášeny, dočkají se zvýšeného stupně
ochrany. Své náměty zasílejte do 20. září 2013 na e-mailovou adresu
stransky@reckovice.brno.cz.
Jan Klement, oddělení životního prostředí
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Zápisy do kroužků na nový školní rok 2013/14 je možno od září
na e-mailu: dominocvc@gmail.com.
Nabízíme výtvarné a keramické kurzy pro děti i dospělé,
mineralogický kroužek a kroužek vaření. Přehled kroužků naleznete
na našich www.
Srdečně zveme na Dny otevřených dveří 9. 9. - 12. 9. 2013 od 16:00
do 18:00 hodin.
Zde si můžete vyzkoušet různé činnosti a také se přihlásit. Činnost
v kroužcích začne od 16. 9. 2013 nebo od října podle typu kurzů.
Přijímáme stále přihlášky na seminář výtvarných nápadů,
akreditovaný MŠMT: „Baby ateliér-tvoření nejen pro rodiče s dětmi“.
Určeno pro všechny, kteří potřebují výtvarné nápady a inspiraci
při práci s dětmi.
První setkání jsme již domluvili na 5. října 2013 v sobotu. Ještě máme
volná místa.
Více informací na
www.batelier.cz/vytvarne-kurzy-v-brne/akreditovane-kurzy
Mgr. Jana Podzemná

Začátek školního roku
a zvýšený provoz na silnici
Prázdniny pomalu končí a na děti opět čekají školní lavice. Dva měsíce
většina školáků trávila mimo domov, ať už na letních táborech nebo na dovolených s rodiči. Koncem prázdnin se vrací zpět domů, protože je třeba začít
s přípravami do školy.
Se začátkem školního roku je spojený i zvýšený provoz a pohyb dětí na
silnicích. První školní den spěchají děti do školy plné dojmů z prázdnin a zapomínají na dodržování základních pravidel bezpečnosti v silničním provozu.
Na správné a bezpečné přecházení silnic budou v měsíci září dohlížet i policisté. Preventivní akce „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ bude probíhat na
celém území Jihomoravského kraje. Strážci zákona se budou dětí dotazovat,
zda vědí, jak správně přes silnici přecházet a jaké zásady mají při přecházení
dodržovat.
S dětmi, které usednou poprvé do školních lavic, by rodiče měli cestu do
školy několikrát projít a najít nejbezpečnější místa pro přecházení vozovky.
Cesta do školy by měla být bezpečná, i když je o nějaký ten krok delší.
Rady pro chodce:
1. Pokud není chodník, chodí se vlevo při krajnici.
2. Chodcům doporučujeme pestré oblečení, které je dobře vidět na dálku.
Nejlepší jsou reflexní prvky na oblečení.
3. Pokud není přechod, přecházejte na přehledném úseku. Nikdy ne v zatáčce nebo v kopci.
4. Přes přechod přecházejte přímo, svižně, ale neběhejte.
5. Do vozovky vstupujte po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédnout: VLEVO, VPRAVO, VLEVO, navažte s řidičem oční kontakt a RYCHLE PŘEJDĚTE!!
6. Vždy si počínejte tak, aby měl řidič šanci zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce
7. Do vozovky vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhejte
před jedoucí vozidla!
nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

EkoCentrum Brno
Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví
Sobota 28. 9. 2013, 14:00 – 16:00 hodin v Brně-Mokré Hoře,
Pod Zahradami u tenisových kurtů.
Zážitkové soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi v krásné přírodní
lokalitě, kterou prochází Stezka zdraví. Připraveny budou zábavná stanoviště, pohybové hry a tvořivé aktivity pro malé i velké. Na závěr proběhne
i losování o ceny. Účastníkům bude k dispozici informační stánek a obchůdek EkoCentra Brno. Vstup zdarma. Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví. Akci finančně podpořilo Statutární město
Brno.
Eliška Nekvapilová, EkoCentrum Brno
Ponávka 2, 602 00 Brno 2, tel.: 545 246 403, eliska@ecb.cz, www.ecb.cz

CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Zápisy do kroužků na šk. rok 2013/2014
Přihlašovat se můžete na naší emailové adrese: cvcmateridouska@
seznam.cz nebo do 15. září 2013 osobně nebo telefonicky ve všední dny
přímo v CVČ Mateřídouška od 9:00 do 18:00 hodin.
Informace o kroužcích a příjem přihlášek také na tel. číslech:
Ing. Karla Psotová, tel.: 732 325 457
Mgr. Radka Čáslavová, tel.: 604 932 340
Mgr. Karin Volfová, tel.: 606 206 477 - klub Rákosníček
Začátek kroužkové činnosti:
V týdnu od 16. září 2013 po početním naplnění kroužků. Od 16. 9.
můžete také přijít přímo do kroužku, tam získat potřebné informace
a poté se přihlásit. Po 16. září si zjistěte předem početní naplněnost
kroužku, o který máte zájem. Informaci o naplněnosti vám sdělí pracovníci CVČ nebo vedoucí jednotlivých kroužků.
Ve školním roce 2013/2014 nabízíme následující kroužky a kurzy:

– Dramatické – Hudební – Jazykové – Kulturní – Pohybové –
Kroužky pro rodiče a děti – Přírodovědné – Vaření – Výtvarné
Nabídka zájmových aktivit je pestrá a rozsáhlá. Podrobné informace ke
všem kroužkům (zaměření, vedoucí, cena, doba konání) a také přihlášky
ke stažení najdete na našich stránkách: http://ddmhelceletova.
cz/materidouska.
AKCE v září 2013:
Akce pro dospělé: Astro konstelace v sobotu 14. 9. 2013 od 10:00
do 17:00 hodin (s hodinovou pauzou na oběd).
Skupinová terapie vhodná pro řešení jakéhokoli osobního problému,
ať se týká partnerství, rodiny, zaměstnání, podnikání, zdraví atd.,
vycházející zejména z rodinných konstelací a Voice Dialogue
(terapie s podosobnostmi).
Bližší informace, přihlášky: Kristýna Liptáková, tel.: 776 883 071,
liptakova.kristyna@seznam.cz, www.astrologie-brno.cz.
Zahajovací akce CVČ pro děti i dospělé „Den řemesel“
v pátek 20. 9. 2013 od 16:00 do 19:00 hodin.
Akce bude probíhat v prostorách CVČ Mateřídouška a na místní
zahradě. Pokud bude deštivo, pak pouze v budově CVČ. Budete mít
možnost si vytvořit něco hezkého v nabízených řemeslných dílničkách,
pobavíte se při tematické soutěži a také získáte informace k naší
činnosti. Připravena bude ukázka činnosti některých kroužků.
V podvečer na zahradě ohníček, „eko“ buřtík na opečení s sebou.
Přibalte dobrou náladu a penízky na materiál v dílničkách.
Na tuto akci se nemusíte hlásit předem.
Těšíme se na vás, přijděte v hojném počtu!
Těšíme se na vás všechny v novém školním roce v kroužcích a akcích,
které pro vás rádi připravujeme.
                           Pracovníci Centra volného času Mateřídouška
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Tragické výročí Mnichova 1938
Všichni ten dramatický příběh v našich novodobých dějinách známe již ze
školních učebnic. Na konci září před 75. lety samozvaní nejvyšší představitelé čtyř evropských velmocí – Adolf Hitler (Německo), Benito Mussolini (Itálie),
Neville Chamberlain (Velká Británie) a Édouard Daladier (Francie) - svými podpisy obětovali svobodu a nezávislost Československé republiky, poslední bašty
demokracie a protifašistického odporu ve střední Evropě. Mnichovská dohoda
ultimativně nařizovala československé vládě v šibeniční lhůtě několika následujících dnů odstoupit ve prospěch Německa své rozsáhlé pohraniční území (tzv.
Sudety), obývané již po staletí převážně německým etnikem. Zástupci Československé republiky na mnichovská jednání nebyli přizváni.
Na Mnichovskou dohodu vzápětí navázaly ultimativní nóty Polska, požadujícího odstoupení území Těšínska, a současně i vynucené odstoupení jižního
pohraničního území ve prospěch Maďarska. Odstoupením všech vymezených
oblastí byl československý stát zmrzačen a nebyl nadále schopen ani vojenské
obrany svého území, ani dlouhodobější politické existence. Když toto porcování naší republiky skončilo, činily její celkové ztráty 1/3 územní rozlohy i počtu
obyvatel. Československá vláda za předsednictví prezidenta dr. Edvarda Beneše
ve vojensky bezvýchodné situaci a pod hrubým diplomatickým nátlakem svých
dosavadních spojenců – Francie a Velké Británie – byla donucena přijmout diktát z Mnichova a vše, co z něj vyplývalo.
V září 1938 tak vyvrcholil dlouholetý spor mezi československou vládou
a národnostními menšinami (zejména německou), které z důvodu „údajného“
národnostního útisku již nechtěly v demokratickém Československu nadále
žít. Přitom si tyto menšiny skutečně neměly na co stěžovat. Jejich práva byla
v meziválečném Československu zabezpečena mírovými smlouvami, uzavřenými po první světové válce. V nich se tehdy nově vzniklá ČSR zavázala vítězným
mocnostem, že na svém území zaručí národnostním menšinám stejná práva
jako většinovému obyvatelstvu. A zejména cca 3,5 mil. Němců (ať již žijících
v pohraničí, či ve vnitrozemí) jako nejpočetnější národnostní menšina neměla
v této věci po celou dobu trvání první republiky vážnější důvody ke stížnostem.
Nikdo je nenutil mluvit česky, ve vládě zasedali němečtí ministři, v parlamentu
rozhodovali o všech důležitých státních záležitostech němečtí poslanci a senátoři. Němci měli v první ČSR svoji univerzitu a dvě vysoké technické školy, což
neměla žádná jiná národnostní menšina v tehdejší Evropě. Dále měli Němci
k dispozici 72 gymnázií, 10 učitelských ústavů, pro německou menšinu vycházelo 63 deníků a 143 časopisů, měli svá divadla, kulturní i sportovní organizace
a v neposlední řadě i vlastní politické strany a společenské organizace, což jim
zaručovalo přiměřené zastoupení v obecních, okresních a zemských zastupitelstvech. V tomto směru si skutečně neměli nač stěžovat, a pokud ano, tak byla
vždy možnost dosáhnout splnění rozumných a oprávněných požadavků vzájemným jednáním s československou vládou.
Dnes s odstupem několika desetiletí od tehdejších tragických událostí je
nutno jednoznačně odmítnout falešné kritiky mnoha moderních historiků,
novinářů a politologů, že prezident E. Beneš a naše vláda měli tento diktát odmítnout a postavit se navzdory tomu všem nepřátelům republiky na svrchovaný odpor. Československo mělo tedy dle těchto názorů jít do jednoznačně
ztracené izolované války, samo a beze všech spojenců, ponecháno na milost
a nemilost Německu, Maďarsku a Polsku, které si nárokovaly části československého území. E. Beneš, tehdejší ministři a nejvyšší vojenské velení československé armády jsou nazýváni vlastizrádci a zbabělci, kteří údajně ze strachu před
těmito nepřáteli a očekávaným krvavým bojem potupně a zbaběle kapitulovali.
Nic falešnějšího těmito kritiky nemohlo být nikdy řečeno či napsáno. Tvrzení
o tom, že československé ozbrojené síly v roce 1938 nebojovaly a zbaběle kapitulovaly, je totiž zavádějící a beze vší úcty k těm statečným vojákům, pohraničníkům, policistům a příslušníkům Stráže obrany státu, kteří tehdy položili své
životy v zákeřných bojích s německýmí ordnery, členy Freikorpsu a henleinovci.
Ti totiž vyvolali v polovině září 1938 v pohraničních oblastech ČSR ozbrojenou
vzpouru, rovnající se otevřené vlastizradě. Vzniklá ozbrojená střetnutí museli
padlí českoslovenští vojáci, pohraničníci a četníci nutně chápat jako faktické
vyhlášení válečného stavu ze strany nacistického Německa, proti kterému se
vlastenecky postavili se zbraní v ruce na svrchovaný odpor, jak jim kázala vo-

jenská a služební přísaha i čest. Celkem bylo tehdy v našem pohraničí zabito na
110 Čechů a dalších 2000 zajato a odvlečeno do Německa.
Prezident ČSR E. Beneš v této mnichovské krizi rozhodně nebyl žádným
zbabělcem či kapitulantem. Naopak již od jara 1938 počítal s reálnou eventualitou, že ČSR bude muset bojovat s Německem. A v září toho roku mobilizovaní
českoslovenští vojáci byli připraveni v důmyslně vybudovaných pohraničních
vojenských pevnostech a tvrzích bránit suverenitu a samostatnost ČSR a při její
obraně obětovat i to nejcennější – svůj život. Západní velmoci však ve strachu
před A. Hitlerem tento bojový potenciál ČSR v roce 1938 nevyužily, a naopak
v pevnostech, nacházejících se převážně na území odstoupeného pohraničí,
byla naše republika nucena veškerou armádní výzbroj a výstroj předat Německu.
To je pro další dramatický vývoj naší země velmi důležité – suverénní stát byl
rozhodnutím z Mnichova připraven o svoje svaté právo – postavit se agresorovi
na obranu své svrchovanosti. Takže pokud by tak v očích mnichovských signatářů bylo prezidentem E. Benešem a vládou skutečně učiněno a naše republika
šla sama do obranné války s Německem, byla by označena za viníka vzniklé války. V této tragické situaci mohlo Československo obrazně volit jen mezi vraždou
a sebevraždou, jak tehdy trefně konstatovala generalita naší armády. A i když by
v nastalé celoevropské koaliční válce bylo Německo poraženo, západní velmoci již předem alibisticky prohlásily, že nemohou Československu automaticky
garantovat navrácení předmnichovského stavu. V praxi to mohlo znamenat, že
po válce, byť by skončila dříve než v roce 1945, by sice samostatné Československo bylo zřejmě znovu obnoveno, ale např. pouze v okleštěné pomnichovské podobě, neboť ztracené pohraničí by s největší pravděpodobností zůstalo
poraženému Německu.
Vojenská pevnost Šatov u Znojma

Této reality si byl vědom i československý zahraniční odboj za druhé světové války (londýnská exilová vláda ČSR v čele s prezidentem E. Benešem), který
ve spolupráci s domácím odbojovým hnutím od samého počátku hájil jednak
mezinárodně–právní kontinuitu Československé republiky v jejích předmnichovských hranicích a dále požadoval po signatářských státech prohlášení
mnichovského diktátu za právně neplatný od samého počátku. Naše politická reprezentace hájila stanovisko, že československý stát kontinuálně i nadále
existuje a že v důsledku násilné agrese mezinárodně–právně nepřestal existovat ve svých původních hranicích ani po 30. září 1938, ani po nacistické okupaci
15. března 1939. Hlavním důvodem bylo nerespektování československé ústavy a násilné vojenské obsazení nejprve pohraničního území a následně i zbytku
okleštěného státu, k čemuž suverénní československý parlament nikdy nedal
souhlas.
Tato skutečnost byla posléze v letech druhé světové války uznána jak signatářskými, tak i spojeneckými státy bojující protifašistické koalice a v roce 1946
prohlásil Mnichovskou dohodu za neplatnou od samého počátku i Norimberský soudní tribunál, soudící nacistické válečné zločince. Po válce nikdo Československu nevyčítal, že v roce 1938 bylo příčinou evropské války, naopak bylo
bráno jako jedna z prvních obětí nacistické agrese v Evropě a posléze i aktivní
účastník protifašistického hnutí odporu a válečné spojenecké koalice.
Jan Jandl

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

•
•
•

Se začátkem nového školního roku se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně rozběhne již 11. ročník projektu „Poprvé do školy –
Poprvé do knihovny“, který je zaměřen především na podporu čtenářství u dětí prvních tříd. Formou zábavných pořadů, divadelních
vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce knihovna vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení.
A co pro ně připravila v letošním roce?
Registrace zdarma pro všechny prvňáčky v období od 1. září do 31. října 2013.
Výtvarná soutěž „Kouzelná píšťalka“, určená pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let, jejich rodiče i školní kolektivy, pořádaná při příležitosti 90. výročí
narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Soutěž potrvá od 9. září do 16. října 2013. Její pravidla naleznete ve všech pobočkách KJM.
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny v pobočce KJM Koláčkova 3, a to ve čtvrtek 3. října 2013 od 14:00 do 18:00 hod.
Více na www.kjm.cz a www.facebook.com/kjmbrno
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž
podpořily úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.
Bc. Jana Kuncová
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.
Email: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820
PRODÁM stavební pozemek o rozloze 1000 m² v pěkné lokalitě
Dolních Kounic, ul. Trboušanská, tel.: 603 542 067
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,
606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250 Kč!
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197
KOUPÍM pro mě a mou budoucí rodinu byt nebo dům.
Solidní a férové jednání. Právnický servis popřípadě zajistím.
RK nevolejte. Děkuji. Tel.: 606 026 276, kpnbyt@email.cz
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
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 98 38 53
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka.Tel.: 776 670 520, 511 141 450
HLEDÁM paní na úklid RD v Řečkovicích. 80 Kč/h. Tel.: 733 192 904
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích
podlah, ochrana proti holubům. Tel. 603 510 009

FITKO JANA - pilates, pilates pro začátečníky. ÚT a ČT 19:30-20:30
www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970
PRODÁM řad. garáž v Řečk. u hřbitova, cena 185.000,- Kč.
Tel: 731 528 165
ŠPANĚLŠTINA pro děti a dospělé zábavnou zážitkovou metodou,
zde v Řečkovicích. Tel.: 776 881 042
HLEDÁM naléhavě byt 2+1 nebo 3+1 v osobním nebo družstevním
vlastnictví. Za nabídky děkuji. zetkova@g-vest.cz, 777 742 710
PRODÁM kuch. linku (bez spotřebičů), barva červeno-bílá,
vysoký lesk, kvalita. Délka 330 cm. Cena dohodou. Tel.: 775 331 668
DOUČÍM angličtinu-gramatika, konverzace, příprava na přijímací zk.
Mám 6 let zkušeností s výukou v kurzech i soukr. hodinách.
Cena 200 Kč/60 min. D. Volfová, tel.: 737 939 730,
danavolfova@centrum.cz
UŠETŘETE NA VAŠEM POJIŠTĚNÍ - projdeme Vaše stávající
smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz,
kontakt: Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net,
tel: 840 44 77 77
POŘIĎTE SI VLASTNÍ DRAHÉ KOVY - uchovejte si hodnotu svého
majetku-můžete si na ně jednoduše naspořit od 100 Kč/ měs.
– kontakt: Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 44 77 77 nebo na tel.: 603 899 555
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU - až 60% úspora za vodu
– máme pro Vás řešení Německo-Švýcarské firmy NEOPERL
– kontakt: Böhmova 1, Brno,
www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 44 77 77 nebo na tel.: 603 899 555
BUDETE PŘEKVAPENI, KOLIK PENĚZ MŮŽETE UŠETŘIT - nabízíme
pojištění, finanční služby, úspory energií, kancelářské služby, senior
taxi – kontakt: Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 44 77 77, 603 899 555
TAXI PRO SENIORY - odvezeme Vás k lékaři, na nákup,
na dovolenou, do lázní, na letiště a pod.,
tel.: 732 252 244
Placená inzerce

PROVÁDÍM úklid RD, bytů a firem prav. a jednoráz. Tel.: 739 443 084
INDUSTRAIL GROUP s. r. o., výrobce bílých dřevěných pelet.
Máme nejlevnější ceny na trhu a jsme od Vás kousek-Karásek 1,
Brno-Řečkovice, www.drevene-pelety.eu, tel.: 607 916 290
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

Placená inzerce

SAMOPRODEJNÍ DĚTSKÁ BURZA ošacení, obuvi a sport. potřeb
se koná ve čtvrtek 3. 10. 2013 od 14:30 do 17:30 v sále býv. pivovaru
v Řečkovicích, Palac. nám. Registrace prodávajících nutná, cena
80 Kč za prodej. místo. Tel.: 605 089 298, evaprochazka@seznam.cz
PRODÁM GARÁŽ v Řečk. Na Špici. Cena dohodou. Tel.: 606 171 116
KRUHOVÝ TRÉNINK - intenzivní cvičení pro muže i ženy
– zlepšení kondice, zdravotního stavu
– redukce hmotnosti, formování postavy
PO, ST, PÁ 19,15 – 20,30 hod. Cena 70,- Kč, 10 vstupů - 600,- Kč
Sportovní centrum Hellas, Horácké nám. 15
Mgr. Milan Žáček, tel.: 724 263 873
KOUPÍM byt 2 nebo 3+1 v Řečkovicích. Tel.: 720 358 722
PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská č. 3. Tel.: 549 273 822

Placená incerce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

JAZYKOVÁ ŠKOLA
se zaměřením na výuku angličtiny
• večerní kurzy pro veřejnost ve šk.roce 2013/14
zahajují od 16. září
• rozřazovací test, profesionální přístup,
důraz na konverzaci
• výuka a zápis na ZŠ Uprkova
• více informací na www.goodbell.cz,
nebo na tel. č. 608 724 819
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga mužů
1. 9.
1.NH Brno : Krčín 14:00 hod.
7. 9.
1.NH Brno : Plzeň-Újezd 16:00 hod.
8. 9.
1.NH Brno : Opatovice n/L 10:30 hod.
29. 9. 1.NH Brno : Studénka 14:00 hod.
aktuálně na: http: www.1nhbrno.cz
(sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
Fotbal – 1.B třída skupina A muži
31. 8. SK Řečkovice : Rousínov B 17:00 hod.
14. 9. SK Řečkovice : Svratka 16:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Badminton – 3. a 5. liga
BC SmartLife Řečkovice A a B
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
(Yonex aréna Jehnice)

VELKÁ CENA BRNA 2013
Vyvrcholením oslav 10. výročí založení oddílu národní házené 1.NH
BRNO byla Velká cena Brna 2013 v národní házené, která se uskutečnila dne
10. srpna 2013. Záštitu nad tímto svátečním turnajem převzal primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, a turnaj probíhal za finanční
podpory statutárního města Brna. Dalšími sponzory turnaje byly MČ Brno–
Řečkovice a Mokrá Hora, GALA a. s. Prostějov a IFM GRUP a. s. Za hodnotné
věcné ceny a finanční podporu patří všem poděkování.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga
25. 9. VALOSUN KP Brno : Slovanka MB 17:00 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
(nová hala)
Futsal – 1. liga:
13. 9. Tango Brno : Bohemians 1905 20:00 hod.
18. 9. Helas Brno : Vysoké Mýto 20:00 hod.
30. 9. Tango Brno : Benago Praha 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
(nová hala)
Házená – Extraliga mužů
8. 9. KP Brno : Lovosice 17:00 hod
aktuálně na: www.kpbrno.cz
(stará hala)
Termínovou listinu na měsíc Říjen zasílejte nejpozději do 15. 9. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Zástupci prvoligových mužstev
byly týmy TJ SOKOL ROKYTNICE, TJ SOKOL KRČÍN, TJ SOKOL SVINOV a domácí
pořádající oddíl 1.NH BRNO. Druhá liga měla zastoupení v družstvech SOKOL
DOBRUŠKA a TJ SOKOL PODLÁZKY. Průběh jednotlivých utkání napovídal
tomu, že vrcholí přípravy na nadcházející ligový soutěžní ročník, a proto nebyla velká cena pouze tečkou za našimi letošními oslavami, ale také vhodným
zpestřením předsezónního drilu.
Vítězem turnaje se stal domácí tým 1.NH BRNO. Na druhém místě skončil
TJ Sokol Krčín, třetí pozici obsadil Sokol Svinov. O čtvrtém místě rozhodoval
při kuriózní rovnosti bodů a totožnosti skóre až los, který lépe dopadl pro
TJ Sokol Rokytnice, takže 5. místo připadlo pro TJ Sokol Podlázky. Čestné 6.
místo zůstalo pro Sokol Dobruška. Individuální ocenění získali v jednotlivých
kategoriích: brankář David Műhlhandl (1.NH BRNO), obránce Milan Beneš (TJ
Sokol Svinov) a nejlepším útočníkem a současně i nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen Tomáš Ulrych (1.NH BRNO).
Všem zúčastněným patří poděkování nejen za jejich účast, ale především
za předvedené výkony na kvalitně obsazeném a organizačně zabezpečeném
turnaji.
Ing. Dušan Sestrienka

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!
„Maminko, tatínku, pojďte se mnou na
pohádku!“ je malý cyklus, který si již našel mezi
dětmi i rodiči své stálé příznivce.
Tentokrát je pro ně připravena pohádka BOBŘI OD
BOBŘÍ ŘEKY, kterou uvede prostějovské DIVADLO
PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA ve Sboru Páně na ulici
Vážného č. 6, dne 21. 9. 2013 v 16:00 hod.
Pohádka vypráví nejenom o tom, jak je v řeči důležité písmenko Ř,
ale hlavně o dobrodružství, které u Bobří řeky prožije děda Bobr se svými vnoučaty.
Po představení bude následovat pro děti a rodiče doprovodný program
s názvem „Tvoření – zvířátka“, spojený s hrami v klubu Jonáš.  
Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete také na
www.ccshreckovice.cz.
Mgr. Šárka Chytilová, o. s. Verbum et musica
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Pozvánka na Medlánecké svatováclavské
hodové slavnosti ve dnech 27. - 29. září 2013
Dovolujeme si vás pozvat na letošní Medlánecké svatováclavské
hodové slavnosti, které se již tradičně konají v prostorách Zámeckého parku na ulici Hudcova, v případě nepříznivého počasí se program
přesouvá do Společenského centra Sýpka na ulici Kytnerova 1. Hody
začínají již v pátek stavěním máje a předhodovou zábavou, na které
zahraje skupina Onkels.
Více informací naleznete na internetových stránkách MČ Brno-Medlánky (www.eurady.cz/medlanky), internetových stránkách Medlánecké krojované chasy (www.medlanky.cz) a dále prostřednictvím
plakátů.
Srdečně zvou pořadatelé
a celá Medlánecká krojovaná chasa 2013
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KULTURA
Výstava plná historie

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

Vítáme vás v novém školním roce!
Zahajujeme 2. září 2013,
domluvy rozvrhů od 14:00 do 16:00 hod.
Těšíme se na společné umělecké zážitky!
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
Konec prázdnin a počátek dlouhé řady stále chladnějších a chmurnějších
dnů ohlašují různá znamení. Kromě školního zvonku a mraků přivlastňujících
si oblohu i mnohé domy a sály, dosud poklidem naplněné, znovu otevírají
návštěvníkům své dveře. Nepřekvapí tedy, že i řečkovická Galerie na radnici
opět zve hosty ke zhlédnutí nových exponátů.
Avšak žádné z těch, jež se zde nyní shromažďují, či jim podobných dosud
tato výstavní síň nehostila – snad jen s jednou malou výjimkou o loňské výstavě pořádané Klubem filatelistů Alfonse Muchy.
Právě onen klub, jenž v uplynulém roce završil devadesátý rok od svého
založení, stojí i za nejnovějším počinem v naší galerii. Leccos napoví už samotný název nadcházející výstavy „Krása motocyklů“, doplněný o vysvětlující
podtitul „Výstava historických motocyklů a poštovních známek“.
V pátek 13. září 2013 na vernisáži připravené na tradiční 17:00 hodinu
ukáže se příchozím několik jednostopých strojů, pocházejících především
z domácích dílen, a jejich ztvárnění na poštovních známkách. V obém totiž patřila naše země v dobách, které ještě řada z nás tak dobře pamatuje, k opravdovým světovým mocnostem. O známkové tvorbě platí právě vyřčený postulát zajisté i dnes. Jistý údiv může proto vzbudit skutečnost, že řadu věhlasných
českých motorek přenesli na malé zoubkované obrázky nikoliv domácí tvůrci,
nýbrž autoři v poměrně odlehlých částech světa, což však na druhou stranu
dokládá zaslouženou slávu, již si české motocykly vydobyly snad ve všech
zeměpisných pásmech. Je jen škoda, že omezená plocha Galerie na radnici
nedovolila shromáždit více těchto technických i výtvarných svědků času, jenž
se už ocitl v rukou dějepisců.
Svým rozsahem komorní, avšak pojetím neotřelá výstava má připraveno
ještě jedno lákadlo. Zájemci při jejím zahájení, tedy na vernisáži 13. září, získají raritní příležitostné razítko, stvořené jen pro tuto chvíli, neboť služby své
dočasné přepážky zde nabídne Česká pošta. O následujícím pracovním týdnu
bude možné o něj požádat na řečkovické poště v Kolaříkově ulici, kterou lidé
většinou znají pod prostým číslem 21. Ti, kdož se opozdí, odejdou bohužel
s prázdnou, neboť výstavní místnosti se uzavřou v neděli 22. září a úděl dotyčné poštovní pečeti se tím naplní.
Než se tak stane, bude možno prohlédnout si shromážděné exponáty
o víkendech od 9:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin,
ve všední dny pak od 14:00 do 18:00 hodin.
Všem sběratelům, kteří zapůjčili vystavené poštovní ceniny i motocykly,
patří velký dík. Stejné ocenění si zaslouží i organizátoři, již vše shromáždili pod
jednou střechou, a zejména také ti, bez jejichž příspěvku, ať už měl jakoukoliv
podobu, by myšlenka uspořádat celou akci zůstala jen pouhým snem.
Ladislav Filipi, místostarosta MČ

V červenci oslavila své jubileum
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Vavřinecké hody 2013
Po několikaměsíčních přípravách, uprav areálu a obavách, zdali bude pěkné počasí, byl již dvacátý druhý ročník tradičních Vavřineckých hodů tady. Pro
nás osobně to byly druhé hody, kterých jsme se účastnili jako hlavní stárkovský pár a dovolujeme si je hodnotit velmi kladně.
Jak se ukázalo, obavy ohledně počasí byly naprosto zbytečné. Déšť se nám
vyhnul velkým obloukem a s tropickými teplotami jsme se museli poprat pouze ve čtvrtek při odnosu máje z lesa do areálu.
Hodové slavnosti byly klasicky započaty pátečním zvaním, kdy krojovaná
chasa spolu s muzikanty Marianem Rapantem, Patrikem Helánem a Tomášem
Janíčkem rozezpívala Řečkovice a Mokrou Horu. Sobotní dopoledne patřilo
stavění máje, po kterém byli stárci a všichni pomocníci odměněni gulášem od
Stanislava Fuchse. V odpoledních hodinách se mužská část chasy za doprovodu dechové kapely Zdounečanky vydala vyzvednout hlavní stárku. Po bujarém veselí před domem krojovaní vyšli na slavnostní průvod Řečkovicemi.
Hlavní program v areálu starého pivovaru začal v 16 hodin předáním hodových práv stárkům, které byly po celou dobu konání hodů stárky střeženy
a dodržovaný. Celé odpoledne hrála k tanci a poslechu Zdounečanka, moderoval pan Zdeněk Junák a program doplňovaly besedy v podání starších
i mladších stárku z Řečkovické 13. Večer přišla řada i na oblíbenou Strécovskou
besedu, které se již tradičně účastnil i pan Zdeněk Junák a pár jedinců z kapely.
Ovšem nutno podotknou, že letos byly stárky velmi mírné, jelikož všichni odešli po svých. Po Strécovské besedě Zdounečanku vystřídala hudební skupina
Panorama Band, která hrála až do nočních hodin. Parket byl naprosto plný,
a tak někteří odvážní návštěvníci využívali k tanci i přilehlé volné prostory.
Neděle byla zahájena slavnostní mší v areálu. Návštěvnost byla opravdu
vysoká. Odpoledne započali Vinařští romantici v čele s panem Zdeňkem Junákem, které v podvečer vystřídal hudební soubor Nota Bene. Odpolední program opět probíhal za účasti krojovaných. Hody byly ukončeny ve večerních
hodinách navrácením hodových práv panu starostovi.
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům UMČ Řečkovice, zejména
panu starostovi Marku Viskotovi a paní Haně Fišlové. Dále všem zakládajícím
členům dnes již tradičních hodů v čele s Janem Bartoňkem a Jiřím Vaňkem.
Městské policii a sboru dobrovolných hasičů za vynikající organizaci a koordinaci. V neposlední řadě celé krojované chase a všem lidem, kteří se na letošních hodech jakkoliv podíleli.
Doufáme, že další ročník Vavřineckých hodů bude minimálně tak vydařený
jako ten letošní.
Monika Staňková a Rudolf Čermák, hlavní pár Vavřineckých hodů 2013

Byli jste jedničky! ... Děkujeme Vám všem za účast na Řečkovických hodech 2013.
Příští rok se na Vás opět těšíme!
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Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.
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