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Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového roku.
Dovolte mi však vrátit se ještě na konec roku
uplynuvšího s několika informacemi o tom,
jak dopadlo hospodaření městské části za rok
2016.

Prvním podstatným údajem je samozřejmě celkový výsledek
hospodaření, zda jsme hospodařili se schodkem, nebo naopak pře-
bytkem. Původně byl plánován schodek necelých 6 miliónů korun,
který měl být kryt zapojením volných zdrojů, naspořených v minu-
lých letech, a hlavně získáním dalších zdrojů financování jednotli-
vých investic a oprav. To druhé se podařilo možná nad očekávání
úspěšně. Rozpočet vykazuje lepší konečné výsledky, konkrétně
jsme dospěli k přebytku 2,5 miliónu korun. Získávání dalších
finančních prostředků formou dotací nebo finančních transferů je
jedním ze základních úkolů samosprávy středně velké městské
části. Platí to o to více, že vlastní, tzv. daňové příjmy jsou u městských

částí minimální. Část výdajů je potom kryta příjmy z převodů z vlastní
hospodářské činnosti, čímž může městská část vylepšit svůj roz-
počet a vynaložit peníze na další investice či aktivity. Z hlediska
jednotlivých výdajových oblastí směřovalo v roce 2016 nejvíce pro-
středků do oblasti bydlení, což je ovšem způsobeno jednorázovou
investicí do rekonstrukcí bytových jader v obecních domech. Dále
je to „sběrná“ kolonka komunální služby a územní rozvoj, kam spadá
letní i zimní údržba komunikací, údržba veřejné zeleně a také napří-
klad i investice do hřišť nebo parků na veřejných prostranstvích
(celkově cca 27 mil. korun). Další velkou položkou je vzdělávání
a školství (cca 24 mil. korun), v tomto případě městská část hradí
jak provoz zřizovaných mateřských a základních škol, tak investice
a opravy v jednotlivých budovách. Do roku 2017 mi nezbývá než
si přát, abychom byli z hlediska rozpočtu minimálně stejně úspěšní
jako v roce minulém.

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 31. schůzi 18. ledna 2017 rada:
• schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstav-

by statutárního města Brna na investiční akci „Rekonstrukce bytového
domu Palackého náměstí 9“, 

• vzala na vědomí záměr statutárního města Brna vybudovat na parcele
č. 49 v k. ú. Řečkovice v souladu s Územním plánem města Brna (funkční
plocha SO – služby a obchod) objekty bydlení včetně nebytových pro-
stor pro služby, část pozemku by mohla být vyčleněna za účelem výstav-
by objektu ParaCentra FENIX, z. s.; doporučila uvažovat o umístění
pobočky Knihovny Jiřího Mahena v případném novém objektu na této
parcele a s ohledem na dlouhodobě neúnosnou nedostatečnou kapa-
citu řečkovické pobočky pošty nabídnou České poště, s. p., vhodné
prostory rovněž v případném novém objektu na zmíněném pozemku;
odkázala na usnesení ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 14. 4.
2016 ve věci záměru pořídit změnu Územního plánu města Brna, v němž

je u příslušných změn zdůrazněna nutnost řešit dopravní napojení
pozemků dotčených těmito změnami z ulice Terezy Novákové a také
v souvislosti s pozemkem p. č. 49 v k. ú. Řečkovice, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky zpracování pro-
jektové dokumentace na akci „Revitalizace parku na Palackého náměstí
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou uchazečem
Ing. Zdeňkem Sendlerem a smlouvu o dílo s tímto uchazečem, 

• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc (zahradu v loka-
litě Úlehle), pozemek p. č. 2677/2 o výměře 338 m2 v k. ú. Řečkovice, 

• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu starého pivovaru v Brně-
Řečkovicích s firmou CRAFTBEER za účelem uspořádání Řečkovického
festivalu minipivovarů dne 10. 6. 2017.  

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Krátce z historie… názvy ulic
Terezy Novákové – řečkovická ulice nese jméno

po české spisovatelce Teréze Novákové od roku
1946. Nováková (* 31. 7. 1853 Praha – † 13. 11. 1912
Praha) byla představitelkou realismu a venkovské
prózy. Aktivně se účastnila ženského emancipač-
ního hnutí. Po svatbě žila v Litomyšli, měla 7 dětí,
ale jen syn Arne Novák (literární kritik a historik)
matku přežil.

Ulice byla poprvé pojmenována roku 1919, a to
Husova po M. Janu Husovi (asi 1371–1415), českém kazateli, který byl za
své názory upálen v Kostnici. S počátkem války byl název poněmčen na
Husgasse, ale hned v lednu 1940 bylo jméno českého reformátora nepři-
jatelné, tak byla ulice přejmenována na Schwarzberger Strasse – Černo-
horská, podle směru k obci Černá Hora. Česká varianta názvu zůstala
zachována i po válce a od roku 1946 nese ulice jméno Terezy Novákové.
Na ulici najdeme mimo jiné gymnázium a Domov pro osoby se zdravotním
postižením TEREZA.

Tumaňanova – ulice patří především do katastru Mokré Hory, ale
několik posledních domů spadá pod Jehnice. Tato ulice, jediná hlavní
tepna Mokré Hory, nese jméno po důstojníkovi Rudé armády, který zde
padl v osvobozovacích bojích v dubnu 1945. Pojmenována byla až roku

1960, předtím žádné jméno neměla. Slyšela jsem, že se objevily nějaké
snahy o její přejmenování, ale domnívám se, že je dobře, že název a tím
i památka zůstaly zachovány.

Spodní část ulice je vlastně nejstarší částí Mokré Hory, kolem roku 1790
zde bylo jen 13 domů a 60 obyvatel, ulice se pak postupně rozšiřovala
směrem k Jehnicím. Později v ulici vlastnila domy celá řada významných
obchodníků, úředníků a lidí veřejně činných. Tumaňanova se tak stávala
ulicí výstavných letních sídel. Jeden z tehdejších obyvatel Karel Ullmann,
syn klenotníka Josefa, však popsal ve svých vzpomínkách ulici kolem roku
1890, kdy zde jeho rodina teprve zakoupila pozemek, takto:  „Malá kolonie
dělnických domků po obou stranách silnice stoupající prudce do kopce
k Jehnicím, obklopená kopcovitými lesy z jedné strany a vonnými lučinami
z druhé strany. Domky čisté, úhledné, lid spořádaný. Muži pracovali v brněn-
ských továrnách, ženy měly na starosti kus políčka a něco dobytka.“

U Vránova mlýna – tuto ulici najdeme na samém okraji Mokré Hory,
své jméno dostala roku 1993 podle polohy u mlýna, který patřil rodině
Vránových a v provozu byl do konce 2. světové války. Ulice byla dříve
součástí ulice Brigádnické.

Úhledná – opět mokrohorská ulice, jež
byla pojmenována roku 1960, a to podle
jednotného vzhledu rodinných domků
a zahrad.

Úlehle – řečkovická ulice, která nese své
jméno od roku 2000, na připomínku starého
názvu polní tratě. Na této ulici najdeme řeč-
kovický hřbitov.

Uprkova – řečkovická ulice, kde najdeme převážně bytové domy, se
jmenuje od roku 1971 po moravském malíři a grafikovi Jožovi Uprkovi
(1861–1940). Mgr. Dana Malíková

Ulice Tumaňanova Ulice Tumaňanova (1917)
Ulice Úhledná

Teréza Nováková

Po diváckém úspěchu loňské vzdělávací filmové akademie ÚMČ Brno-
-Řečkovice a Mokrá Hora zahájil 18. ledna její letošní pokračování. Dra-
maturgie se soustřeďuje na filmovou kvalitu, emoční náboj, hloubku

podnětů k přemýšlení, kvalitní humor, oblíbené herecké osobnosti, pro-
věřenost diváckým ohlasem. Již první setkání potvrdilo, že filmové středy
v Řečkovicích jsou výborným nástrojem k prohloubení komunitního živo-
ta, přináší tříbení diváckého vkusu, kritické myšlení a odreagování od
každodenních starostí. Filmoví akademici převážně seniorského věku se
dovědí, jak vzniká celovečerní film, jaký je rozdíl mezi finančním a výkon-
ným producentem, které profese se na vzniku filmu podílí, co jsou pojmy
jako synopse, dramaturgie, literární příprava, jak se filmy stříhají a třeba
nominují pro Oscary. Anketa na konci loňského ročníku přinesla podněty
pro výběr titulů a organizátoři se snažili tato přání maximálně splnit.
Srdečně Vás zveme, přijďte se pobavit, zasmát, poplakat, popovídat si
a užít si svátek filmů, které jinde již neuvidíte. Stojí za to. 

1. 2. Ženy na pokraji nervového zhroucení 
8. 2. Něžné vlny  

15. 2. Grandhotel Budapešť  
22. 2. Nedotknutelní

1. 3. Čistá duše
8. 3. Terapie láskou

15. 3. Věčný svit neposkvrněné mysli
22. 3. Navždy spolu

MgA. Radek Hakl M.A.

Radnice s filmem

Pronájem garáže – lokalita Cihelna
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž při ulici Podpěrova (lokalita „Cihelna“) o výměře cca 19 m2. Po přihlášení budou zájemci
obesláni s  podrobným popisem pro podání nabídky. Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 541421722 nebo e-mailu
sirhalova@reckovice.brno.cz, paní Daniela Širhalová – Odbor správy majetku ÚMČ.
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Opravy chodníků a účelových komunikací v roce 2017
I v kalendářním roce 2017 bude Městská část Brno-Řečkovice a Mok-

rá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků a účelových
komunikací. Vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bohužel
provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si všichni
představovali. Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak
vedení městské části snaží každoročně vytipovat úseky chodníků
a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují opravu. V tomto roce
provedeme v následujících místech naší městské části:
• opravy chodníků před vchody do bytových domů č. o. 13 v ulici

Žitná a před domy č. o. 16, 18 a 20 v ulici Medlánecké,
• opravu schodiště a chodníku u domů č. o. 5 a 7 v ulici Žitné a opravu

schodiště a chodníku z ulice Prumperku směrem do ulice Uprko-
va,

• rekonstrukci chodníku v ulici Bratří Křičků v úseku od přístupu
k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23,

• opravu účelové komunikace navazující na ulici Novoměstskou na
Horáckém náměstí,

• opravu komunikace před bytovými domy lichých čísel č. o. 23–31
v ulici Kunštátské. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Začátkem ledna Brno spustilo
první ročník participativního
 rozpočtu, který nese název Dáme
na vás. 

O čem to je? 
Brno vyčlenilo část peněz ze svého rozpočtu a umožní svým obyvate-

lům, aby podávali návrhy, co za ně ve městě vylepšit, změnit, opravit,
zorganizovat či vybudovat. Pro první ročník participativního rozpočtu
poskytlo město částku 20 milionů korun. Každý tak může přijít se svým
vlastním nápadem na projekt. U všech podaných projektů bude úřad
posuzovat, zda je lze provést, tedy zda realizaci nebrání nějaká technická
či právní překážka, případně jiný záměr města. S navrženými projekty
také musí souhlasit příslušná městská část. Na podzim tohoto roku poté
občané města v hlasování rozhodnou, které projekty město zrealizuje. 

S jakými nápady můžete přijít? 
To je jen na vás. Můžete navrhnout třeba doplnění herních prvků na

dětském hřišti, vybudování venkovního posezení s veřejným grilem, jazy-
kové kurzy pro dospělé, revitalizaci parku, anebo můžete vymyslet něco

úplně nového a originálního. Fantazii se meze nekladou. Jeden projekt
může stát nejvýše 2 miliony korun. Základní podmínkou je, že navrhované
projekty musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční propa-
gaci.

Přijďte tvořit projekty společně! 
Během února a března proběhne v  různých částech města série

10 úvodních setkání (workshopů). Na těchto setkáních se dozvíte více
o participativním rozpočtu a o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor.
Budete moci společně s ostatními diskutovat nad možnými projekty ve
svém okolí a za pomoci úředníků se také můžete pustit do společné pří-
pravy projektů. Srdečně vás zveme na veřejné setkání 28. 2. 2017 od
17.30 do 19.15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na Úřadě městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na Palackého náměstí. 

Své projekty můžete podávat od února 2017, a to v elektronické či
papírové podobě. Veškeré potřebné informace naleznete na webových
stránkách „Dáme na vás“ (www.damenavas.brno.cz).

Petra Klašková, 

koordinátorka participace obyvatel, MMB

Přijďte se svým nápadem. Dáme na vás

Útrapy pěšiny za Lachemou
Poté, co řečkovická Lachema skon-
čila jako celistvě fungující podnik,
její vlastník se rozhodl továrnu po
částech rozprodat. V rámci rozdělení
areálu se s městem Brnem vypořá-
dávalo různorodé vlastnictví
pozemků. Podařilo se dojednat, že
město Brno získá za Lachemou úzký
pruh pozemků umožňující veřejnos-
ti průchod mezi podnikem a zahrád-
kářskou kolonií a nahrazující
neveřejnou cestu v  kolonii. Toto
opatření, při kterém byla Lachema
nucena vybudovat oplocení v nové
poloze, výrazně přispělo k prostup-
nosti území. 

Vznik nové pěšiny ovšem nepo-
těšil zahrádkáře v sousedství, kteří
opakovaně koridor zaplocují. Vrcho-
lem bylo, když některý z nich osadil
k  provizornímu zaplocení ceduli
s nepravdivým textem, že jde o sou-
kromý pozemek a vstup je zakázán.
Jak nás informoval vedoucí Odboru
správy majetku Magistrátu města

Brna Petr Gabriel, nelegální plot byl odstraněn a osazena zde byla nová
tabule, že cesta je volná. Pozemek si městská část nechá svěřit, aby bylo
možné jeho přístupnost zajišťovat operativně přímo pracovníky ÚMČ.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Dáme na vás
Participativní rozpočet

Lipka spustila přihlašování na tábory – Jarní i letní
Zajímavý program plný zábavy a dobrodružství najdou děti v době jarních i letních prázdnin na Lipce. Již nyní
můžete své děti přihlásit na některý z desítek táborů, příměstských i pobytových, které se konají na pěti pracovištích
Lipky.

Jarní prázdniny proběhnou letos v termínu 13.–17. března a Lipka nabízí příměstské tábory na všech brněnských pra-
covištích. Na pracovišti Jezírko děti prožijí dobrodružný eskymácký příběh, čekají je všestranné hry a činnosti v předjarní přírodě i výtvarné a řemeslné
tvoření. Na pracovišti Lipová vyrazí po stopách neznámého tvora, který vystrašil návštěvníky Wilsonova lesa, největšího brněnského lesoparku! Na tomto
zoologicky zaměřeném táboře povedou děti stopařský deník a vyzkouší si i odlévání stop. Na pracovišti Kamenná čeká malé dobrodruhy doba ledová,
mamuti a dovednosti přežití v terénu. A pracoviště Rozmarýnek pozve děti do  starověkého Egypta splnit faraonův úkol. Podaří se jim zachránit celou zemi
před zničením? Veškeré informace i přihlášky najdete na www.lipka.cz/tabory. 

Pokud už teď plánujete letní dovolenou, na stránkách www.lipka.cz/tabory najdete také širokou nabídku letních příměstských i pobytových táborů.
Na děti čekají týdny plné nových zážitků a objevování, můžou se z nich stát malí indiáni, námořníci, detektivové anebo se mohou vydat na cestu časem.
Navštíví pohádky i říši fantazie a budou rozvíjet své kulinářské, rukodělné nebo jazykové dovednosti. Z široké nabídky si vybere opravdu každý – neváhejte
a přihlaste své děti včas, tábory se rychle plní.
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Na kus řeči s Vlastou Zelinkovu
V únorovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtená-
řům představuje členka zastupitelstva naší
městské části Ing. Vlasta Zelinková (ČSSD),
která byla radou zvolena do funkce členky
kulturní komise a je též členkou komise škol-
ství a mládeže.

Vlasto, jsi nováčkem v zastupitelstvu naší měst-
ské části, mohla by ses čtenářům představit?
Především mě zaujala Tvá profese. Není úplně
obvyklé, aby půvabná žena byla zároveň tak
technicky zdatná.

Děkuji za tak kladné hodnocení. Nutno ale podotknout, že v dnešní
době v technických oborech není přítomnost ženy ojedinělá. Technické
obory mě zajímaly asi vždy, ale dostávala jsem se k nim postupně. Hlavně
díky pracovním příležitostem a dalšímu doplnění odborného vzdělání.
Náplní mé práce jsou informační technologie. Jednou z nejzajímavějších
stránek tohoto odvětví je nepochybně jeho dynamický a velmi rychlý
rozvoj. 

Jsi obyvatelkou naší městské části, v čem spatřuješ její největší přednost
oproti jiným částem města, a co naopak považuješ za slabinu, která by
se dala zlepšit?

Mezi největší přednosti naší městské části řadím ideální spojení mezi
dostupností centra města Brna a přírodou, která se zde nachází v okolí.
Jako matka také oceňuji možnost velkého výběru mateřských a základních
škol, které jsou navíc ve velmi dobrém stavu. Dále pestrou paletu volno-
časových aktivit pro děti a mládež a dostatek dětských hřišť a sportovišť.
Vyložené slabiny tu nevidím. I když příležitost ke zdokonalení se najde
vždy, a co člověk, to názor. Proto je nutné klást vysoký důraz na komunikaci
mezi radnicí a občany. 

Radou městské části jsi byla zvolena do funkce členky komise školství a mlá-
deže. Mohla bys čtenářům popsat náplň práce této komise?

Komise školství a mládeže je poradním orgánem rady městské části.
Svou aktivitou se podílí na odborném a ekonomickém zabezpečení pro-
vozu škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí. Spolupracu-
jeme na dlouhodobé koncepci rozvoje školství. Společně s dalšími
komisemi městské části připravujeme akce na zlepšení vzdělávacích pod-
mínek pro rozvoj našich dětí.

Oblast školství je Ti skutečně blízká, jsi členkou školské rady Gymnázia Brno-
-Řečkovice. Co Tě přimělo stát se zástupcem studentů a co taková práce 
 obnáší?

Zástupcem studentů jsem se poprvé stala při studiu své střední školy.
Záleželo mi na průběhu tehdejších událostí školy a viděla jsem v tom
 příležitost, jak se aktivně na všem podílet. Ze stejného důvodu jsem tuto
možnost využila i na Gymnáziu Brno-Řečkovice, ale už z pozice rodiče.
Školská rada gymnázia se schází v pravidelných termínech, aby pro -
diskutovala veškeré dění týkající se školy. Seznamuje se například s aktu-
álními úspěchy studentů (vědomostní a sportovní soutěže, umístění
v celorepublikovém žebříčku prospěchu, aj.), rozvojem školy, plánovanými
opravami budovy, projednává se výroční zpráva, aj. Gymnázium Brno-
-Řečkovice má určitě správný směr, o čemž svědčí i dlouhodobé výborné
výsledky přijímání studentů na vysoké školy a celkově jejich uplatnění
v životě.

Zaměstnání, rodina i práce ve zdejší samosprávě nepochybně zabírají nemálo
času. Můžeš prozradit, jak nejraději trávíš svůj volný čas?

Ano, volného času je málo a ve většině případů je spojený s rodinou.
Když je příležitost, ráda běhám, převážně delší tratě. Občas kreslím a dobrá
kniha je také zárukou kvalitního odpočinku.

Vlasto, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Tvé práci i osobním
životě.

S Vlastou Zelinkovou si povídal Martin Otčenášek

Připravujeme pro Vás příměstský tábor o jarních prázdninách

JARNÍ PRÁZDINY – MIMONI v Brně!
Termín: 15. března – 17. března 2017

Cena: 900 Kč, 8.00–16.00. V ceně: program, materiál, odměny, vstupné,
ped. vedení a dozor, pojištění.

O děti bude pečovat:
Š. Lokajová, tel. 606 110 970 a H. Vévodová, tel. 720 214 992.

Vítejte v doupěti Mimoňů! Je čas na nějaké akční dobrodružství. 
Děti ZŠ se vydají po stopách Mimoňů! Možná se nám podaří najít stopy

přímo v Otevřené zahradě živlů, u Městské policie Brno nebo 
v Muzeu hraček. Budeme pátrat i v Technickém muzeu. 

Detektivové budou řešit šifry, úkoly s lupou. 
Vše si pak mohou zaznamenat v originálním Deníku, 

který každý dostane. Mimoně si i postavíme či vytvoříme, 
sbírejte prosím Kinder vajíčka. Děkujeme.

Můžeme si s nimi i zahrát zcela nový příběh, který si vymyslíme. 
S sebou: jízdenky na MHD, svačinu a pití. 

Přesný rozpis programu zašleme účastníkům před táborem. 
Oběd si společně připravíme nebo při delším programu 

v Brně jídlo každý s sebou. 
Dotazy rádi zodpovíme:

kominicek@helceletka.cz , frikulín@helceletka.cz. 
Přihlášky a platby: přes webové stránky a naše klientské centrum.

Místo srazu: dle domluvy Komín nebo Řečkovice – Gromešova 1.

Akce ZUŠ V. Kaprálové 
v měsíci únoru 2017

15. 2. 18 h. oborový koncert pěveckého odd. – sál školy; 16. 2. 18 h. obo-
rový koncert klavírního odd. – sál školy; 20. 2. 18 h. žákovský koncert – sál
školy. Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

domino@helceletka.cz 
 www.helceletka.cz/domino

Máme volná místa v kurzech točení na kruhu a keramiky pro dospělé
(mohou chodit i starší děti). Více informací o volných místech na
webu u jednotlivých kroužků.

Příměstský tábor pro školáky o jarních prázdninách:

ZÁCHRANA KOUZELNÉHO SVĚTA
Termín: 13. 3.–17. 3. 2017 od 7.30 do 16 hod.

Budeme chodit na menší pátrací výlety po okolí a hledat instrukce,
které povedou k záchraně bytostí z kouzelného světa. Každý den
zakončíme výtvarnými experimenty podle nalezených indicií. Děti
potřebují oblečení a obuv do terénu podle počasí, batůžek, svačinu
a pití. Obědy jsou zajištěny. Cena 1300 Kč. Z toho záloha činí 300 Kč.
Rezervace na našem webu. 

Soukromá základní umělecká
škola Universum, s. r. o., 

ŽÁKOVSKÝ VEČER 14. února v 18.00 v sále školy  

Podvečer s komorní hudbou 15. února v 18.00 v sále školy

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru
23. a 24. února v sále školy.

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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PLACENÁ INZERCE

POKUD CHCETE  BEZ STAROSTÍ 
PRODAT SVOJI NEMOVITOST, 

OKNO
NEMOVITOSTÍ

A 47 
734 319 616

POTŘEBUJE Vaše dítě udržet, nebo vylepšit známku z angličtiny
(francouzštiny)? Doučuji/vyučuji individuálně děti, studenty 
i dospělé. VŠ vzdělání v oboru +21 let praxe. Tel.: 775 104 820
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, 
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené 
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 
604 731 918, www.malby-natery.eu
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
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T.: 777 019 667
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181

ZUBNÍ ORDINACE MUDr. Sylvia Kovandová přijímá nové
pacienty. Palackého nám. 20a, Brno-Řečkovice. Tel.: 541 226 107
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
HLEDÁM BYT nebo menší RD, tel.: 735 892 896
ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,
hromosvody. Tel.: 608 850 834
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA
– ZÁSILKOVNA
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBIJENÍ MOBILŮ
– PRODEJ NÁPLNÍ DO TISKÁREN
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
UŽIJTE SI CHVÍLE POHODY v nově zrekonstruovaném horském
apartmánu v Priessnitzových léčebných lázních. Vhodné pro 4 osoby.
Cena 2 000 Kč/noc. Bližší informace na nahajovne.cz
nebo tel.: 604 258 040.
HLEDÁME paní na úklid do ÚSP v Brně-Řečkovicích na zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Informace na tel. č. 603 841 497
MLADÁ RODINA HLEDÁ zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích a okolí.
Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131
HLEDÁME RODINNÝ DŮM v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.
Seriozní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894
PRONAJMU GARÁŽ při ul. T. Novákové. Mob.: 605 817 915

Placená inzerce

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA ČR

Vaše jistota zdravotní péèe201

Navštivte naši pobočku  v  ŘEČKOVICÍCH !
Adresa: Banskobystrická 40, 

 621 00  Brno
 

Těšíme se na Vaši návštěvu ! 

Informace o celém souboru příspěvků nad rámec 
veřejného zdravotního pojištění naleznete na : 

www.vozp.cz

1 800 Kč V PROGRAMU MAMINKA

NAŠE PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZÍSKALY 
PEČEŤ KVALITY

Nejštědřejší program pro těhotné ženy a mamin-
ky kojenců. Můžete vyčerpat dvakrát 800 Kč 

a navíc jako bonus 200 Kč na vitamíny.

Do 31. 3. 2017 můžete změnit 
Vaši zdravotní pojišťovnu !!!

Placená inzerce

Placená inzerce



Sportovní program na ÚNOR:
Městská hala míčových sportů – Vodova:
Basketbal – ŽBL
11. 2. KP Brno : BLK Slavia Praha 16:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz (nová hala)

Házená – Extraliga mužů
4. 2. SKKP Brno : Ronal Jičín 17:00 hod.

11. 2. SKKP Brno : Nové Veselí 17:00 hod.
25. 2. SKKP Brno : Tatran Litovel 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz (stará hala)

Volejbal – Extraliga žen
3. 2. VKKP Brno : Fénix Brno 17:15 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz (nová hala)

Florbal – Extraliga mužů
19. 2. Bulldogs Brno : Sparta Praha 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz (nová hala)

Futsal – 1. liga mužů
3. 2. RK Helas Brno : Slavia Praha 19:30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (nová hala)
TIP MĚSÍCE: 
Fotbal – 1. liga

Úvodní domácí
zápas jarní části
proti Milanu
Barošovi v sestavě
hostů!
25. 2. FC Zbrojovka
Brno : Slovan
Liberec 17:00 hod.
aktuálně na:
www.fczbrno.cz
(fotbalový stadion
Srbská)

Richard Foltýn, zastupitel, předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?

SPORT
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J U B I L A N T I
leden 2017

Růžena  MERTOVÁ 95 let
Růžena  ALBRECHTOVÁ 93 let
Jarmila  MILIONOVÁ 92 let
Marta  VOJTOVÁ 92 let
Zdeňka  NAVRÁTILOVÁ 90 let
Josef  STLOUKAL 85 let
Alois  PLACHÝ 85 let
Danuše  VAŠÁKOVÁ 85 let
Hedvika  DRÁPELOVÁ 85 let
Marie  FRAŇKOVÁ 85 let
Marie  DVOŘÁKOVÁ 85 let
Václav  WALLINGER 80 let
Josef  ČECH 80 let
Jaroslav  BEDNÁŘ 80 let
Zdenka  BÁLKOVÁ 80 let
Marta  VEČEŘOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Byl jednou jeden dům
V minulosti procházely Řečkovicemi z Brna směrem do Čech dvě historické
cesty, Dolní cesta královská, zvaná také Královka, a Horní cesta královská.
V latinských listinách se nazývají Via regia inferior  a Via regia superior.

Dolní cesta královská vycházela z Brna, opevněného hradbami, od kostela
sv. Tomáše po pravé straně nynější Lidické ulice přes Lužánky, úvozem mezi
dnešní Štefánikovou a Staňkovou ulicí, Poděbradovou ulicí, Rostislavovým
a Mojmírovým náměstím a ulicí Božetěchovou k Řečkovicím. Dále pokra-

čovala polní cestou kolem sochy sv.
Anny na nynější ulici Letovické.
V  těchto místech přetínala cestu
vedoucí od dnes již zbořeného Paříz-
kova mlýna přes Horácké náměstí do
centra Řečkovic k návsi a kostelu. Dolní
cesta královská pak pokračovala sou-
časnou Kronovou ulicí k zájezdnímu
hostinci, který stával v místech Kubovy
vily na Gromešově ulici, a pokračovala
pod kopcem Zápaď k  Ivanovicím
a České.  

Horní cesta královská se od Dolní
cesty oddělovala na konci Králova Pole
a vedla v místech dnešní ulice Kuřim-
ské, Banskobystrické,T. Novákové a Žil-
kovy ulice. Původně se více jezdilo po
Dolní cestě. Ta však bývala často
nesjízdná, protože se Ponávka v okolí
dnešní ulice Gromešovy často rozvod-
ňovala a znemožňovala tím vozům
bezpečný průjezd. Po vybudování

císařské silnice z Brna do Prahy v r. 1752, vedoucí v trase Horní cesty, se
Dolní cesty přestalo postupně používat.

Zájezdní hostinec na Dolní cestě královské vybudovali v první polovině
17. století brněnští jezuité, od r. 1623 do r. 1773 majitelé řečkovického
panství. Honosně vystavěná budova měla v přízemí velkou nálevnu, vedlejší
hostinské světnice, velkou kuchyň, dvě komory a sklep. V poschodí byla
předsíň, čtyři pokoje, dvě kuchyně, dvě komory a půda. Ve dvoře byly tři
stáje pro koně, dvě stáje pro krávy, kůlna pro vozy a stodola. Hostinec byl
formany vyhledáván a hojně navštěvován. Když byl v roce 1773 zrušen je -
zuitský řád, spravoval řečkovický majetek C. k. studijní fond, který v r. 1782
prodal zájezdní hostinec v licitaci dědičně za 625 zlatých Jiřímu Kořiskovi.
Zde se v r. 1829 narodil jeho vnuk Jan Kořisko (1829–1882), pozdější starosta
Řečkovic, a po zřízení poštovní úřadu v Řečkovicích v r. 1869 jeho první
poštmistr. V r. 1883 se stala majitelkou Augusta Ripka von Rechthofen, man-
želka brněnského velkoobchodníka Josefa Maxmiliána Ripky, šlechtice
z Rechthofenu. Ripkův zájezdní hostinec na Dolní cestě královské byl zrušen
v osmdesátých letech 19. století, v době, kdy se začala budovat železnice
z Brna do Tišnova, otevřená v r. 1885. Na jeho místě později vyrostla pěkná
vila, jejíž majitelkou se stala v r. 1905 Marianna Steinbrecherová, manželka
brněnského obchodníka Alexandra Steinbrechera. V r. 1936 koupil Stein-
brecherovu vilu stavitel Alois Kuba a na jejím místě postavil vilu novou, jak
ji známe dnes.

Po zrušení starého
zájezdního hostince byl
zřízen menší hostinec
v místech někdejší Ště-
pánkovy restaurace na
Hapalově ulici 44, kde
dnes stojí Černohorská
pivnice. Nějakou dobu
zde provozoval hostinec
Alex Berger, brněnský
židovský obchodník. Ješ-
tě před první světovou
válkou se stal majitelem

hostince František. Pulec, který zde přistavěl řeznický krám s lednicí. Po
něm se stal majitelem Antonín Ličman. Od r. 1939 byli majiteli manželé
Božena a Ladislav Štěpánkovi, kterým byla v r. 1960 restaurace vyvlastněna
a převedena pod správu RaJ Brno II. Restaurace byla v provozu do poloviny
sedmdesátých let uplynulého století. Před její asanací v r. 1978 byly v budově
umístěny nějakou dobu učebny ZDŠ Hapalova.

I na Horní cestě královské stával na Veselce zájezdní hostinec. O něm si
ale povíme někdy příště.

Ludmila Ulrichová

Kubova vila

Steinbrecherova vila

Štěpánkova restaurace
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KULTURA

Řečkovický krojovaný ples
Vážení a milí, po loňském úspěšném ročníku jsme se i letos rozhodli uspo-
řádat Řečkovický krojovaný ples. Bude se konat 3. 3. 2017 od 19.30 v řeč-
kovické sokolovně.

Tradičně vás na něm uvítáme v krojích. Loni se nám povedlo zaplnit soko-
lovnu několika krásnými kroji. Budeme velmi rádi, když se k nám i letos ve
vlastním či zapůjčeném kroji nebo stejnokroji (skautském apod.) přidáte.
Pojďte si opět i v tomto zimním období přiblížit letní veselí hodů.

Nebojte se, i ten, kdo nechce nebo nemá možnost si kroj zapůjčit, bude
samozřejmě uvítán v jakémkoliv vhodném plesovém oděvu. 

Celý večer bude zpříjemňovat většině dobře známá dechová kapela
Zdounečanka, která svou skvělou hudbou doprovází i řečkovické hody.
Muzikanti to jsou velmi zdatní. Mimo dechovky umí zahrát i spoustu moder-
ních písniček ve svém jedinečném podání, které se budou s lidovkami stří-
dat.

Na plese se můžete těšit na bohatou tombolu, společné tance, taneční
vystoupení, výborné víno a mnoho dalšího.

Vstupné v kroji je 90 Kč, klasické vstupné je 130 Kč. Předprodej lístků na
telefonním čísle 728 722 614 a v řečkovické sokolovně. (www.sokolrecko-
vice.cz).

Na setkání s vámi a příjemný večer se těší Ř13 a Sokol Řečkovice
Monika Staňková

Radosti podzimu života
Sošky, textilie, dekorace

V únoru 2017 můžeme zhlédnout výstavu
paní Zdenky Kudličkové, lékařky z Brna. Uvi-
díme průřez její tvorbou, různé výtvarné
techniky, které ji během života zaujaly. Od
mládí ji lákala práce s textilem, celý život hod-
ně šila podle vlastních návrhů, neměla však
pro své záliby dostatek času při náročném
povolání. Situace se změnila, když odešla do
důchodu. Bohužel ji hodně brzdila choroba,
takže se nemohla věnovat svým koníčkům,
jak by chtěla. V poslední době si oblíbila práci
s tekutou látkou Paverpolem a vytváří sošky
a drobné dekorační předměty. Autorka se
těší, že návštěvníky upoutá svojí tvorbou
a podělí se s nimi o radosti podzimu života.

Výstava byla zahájena vernisáží v pátek 3. února 2017 v 17. hodin a potrvá
do neděle 12. února 2017. Otevřena pro veřejnost bude o víkendech od
9–12 hod. a od 14–17 hod. Výstava není prodejní.

Na setkání se těší komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil, předseda komise

Oslavte sv. Valentýna v ZOO Brno
Přijďte 14. února do brněnské ZOO
a oslavte svátek zamilovaných v netra-
dičním prostředí. Můžete se těšit na
tematické komentované krmení, při
němž se dozvíte leccos o lásce u lachta-
nů a ledních medvědů. V restauraci
bude připravený speciální zmrzlinový
pohár s ovocem pro dva za cenu jedno-
ho, k dispozici bude srdíčková stěna
k pořízení selfie a můžete si zasoutěžit
o vstupenky do ZOO a možnost krmení
žiraf.

Gabriela Tomíčková, ZOO Brno

Co připravuje výbor 
pro národnostní menšiny 

na rok 2017
Jak již bylo uvedeno v lednovém čísle Řeči, první akcí pořádanou VNM bude
setkání s vínem z Dunajovských kopců, přichystané na 23. února v 17 hod.
do velkého sálu řečkovické radnice. Vyprávění vinaře pana Jiřího Zámečníka
z Dolních Dunajovic bude provázet degustace místních vín. Věřím, že před-
stavená vína bude možno v omezeném množství zakoupit při besedě,
obstarat si je můžete také v obchodě ve Starém Lískovci.

V dubnu, případně květnu, to podle možností přednášejícího, bychom
se měli počtvrté vydat do brněnského podzemí. Průvodcem nám bude i
tentokrát Ing. Aleš Svoboda. 

Na květen, případně červen počítáme s vernisáží výstavy věnované morav-
ským kulturním a stavebním památkám z období reformace, jak ji připravila
tvůrčí skupina Jednoty bratrské v Brně. Vlastní vernisáž proběhne po dohodě
s dalšími uživateli velkého sálu v podvečerních hodinách některého ze všed-
ních dnů. Exponáty tvořené laminovanými panely s fotografiemi historických
církevních i světských staveb, které sehrály významnou roli v historii Jednoty
bratrské, budou pak dlouhodobě vystaveny v kuloárech přízemí naší radnice.
Závěsné panely budou doplněny kresbami erbovních znaků protestantské
šlechty oné doby z ateliéru známého brněnského heraldika Jiřího Hanáčka. 

Protože rok 2017 bude z celospolečenského hlediska ve znamení parla-
mentních voleb, zredukujeme naše aktivity v podzimním období na jedinou
akci – rádi bychom připravili přednášku s besedou o církevních dějinách
Moravy.  Termín dosud není rovněž pevně stanoven, a tak vy, kdo máte o
akce pořádané naším výborem zájem, sledujte pečlivě informace v našem
zpravodaji Řeč. Ivan Koláčný, předseda VNM
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