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Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle ŘEČI bych se rád zaměřil na
téma, které jistě zajímá mnoho z nás. Jedná
se o využití volného pozemku při ulici Terezy
Novákové, který je ve vlastnictví města Brna.
V souvislostech zmíním i téma, které nepo-

chybně zajímá drtivou většinu z nás – pobočku České pošty v naší
městské části.

Město Brno se aktuálně začalo zabývat záměrem, dle kterého by
v souladu se současným územním plánem mohl na dnes nevyuži-
tém pozemku v ulici Terezy Novákové v budoucnu vzniknout objekt
či více objektů sloužících nejen k nájemnímu bydlení, ale také nabí-
zejících prostory služeb a občanské vybavenosti. Tuto kombinaci
ostatně územní plán předpokládá. V současné době se jedná pouze
o námět a není ještě zpracována ani studie. Tím spíše bych chtěl
ocenit, že městská část byla náměstkem primátora Petrem Hladíkem
a Bytovým odborem MMB vtažena do diskuze o budoucí podobě
tohoto místa hned na startu příprav studie. 

Rada naší městské části na své lednové schůzi přijala usnesení,
kterým vzala na vědomí záměr města vybudovat na zmíněném
pozemku objekty k bydlení (investorem by bylo město) včetně
nebytových prostor pro služby. Menší část pozemku by mohla být

vyčleněna za účelem výstavby objektu ParaCentra FENIX, z. s. Jedná
se o spolek, který pomáhá lidem po úrazech páteře v návratu zpět
do běžného života a jejich blízkým při vyrovnávání se s novou neleh-
kou životní situací.

Ať už bude konkrétní podoba lokality jakákoliv, pro městskou
část bude jistě přínosem, že v budoucnu dojde ke kultivaci prostoru,
který dnes nevzbuzuje přívětivý dojem. Součástí výstavby totiž
nepochybně bude i výsadba nové zeleně, odstranění starých nále-
tových dřevin a vybudování nových chodníků či míst k posezení.
V návaznosti na urbanistické a dopravní hledisko připomněla rada
v další části svého usnesení také názor našeho zastupitelstva z dub-
na loňského roku, dle kterého má být napojení pozemků dotčených
v budoucnu výstavbou řešeno z ulice Terezy Novákové.

Brali jsme v potaz také dlouhodobě neúnosnou situaci na „řeč-
kovické“ pobočce České pošty. Naše rada městu Brnu doporučuje
nabídnout poště do pronájmu dostatečně kapacitní prostory v nové
budově na řešeném pozemku. Podle mého názoru se jedná o zají-
mavou příležitost, jak letitý problém poštovní pobočky řešit. Jedná
se koneckonců zřejmě o jediný nemovitý majetek v držení města
na území Řečkovic a Mokré Hory, který by bylo možno takto použít.
Učiním tedy maximum pro to, abychom se nové poštovní pobočky
společně dočkali. Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části

Na své 32. schůzi 1. února 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 7 470 Kč

od spolku WOMEN FOR WOMEN Základní školou Novoměstská 21
k úhradě stravného ve školní jídelně pro tři žáky v období od 1. 2. 2017
do 30. 6. 2017, 

• doporučila zastupitelstvu MČ souhlasit s podáním žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt
„ZŠ Horácké náměstí – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace
zeleně“ a požádala Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním
žádosti o dotaci z IROP na tento projekt. 

Na svém XIII. zasedání 16. února 2017 zastupitelstvo městské části: 
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního

operačního programu (IROP) na projekt „ZŠ Horácké náměstí – bezba-
riérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně“, 

• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje na rok 2017 ve výši 4 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího
mlatového hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umě-
lého trávníku na stávajícím hřišti“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 2

Krátce z historie… názvy ulic
Vážného – řečkovická ulice byla pojmenována roku 1946

po profesoru, právníkovi Janu Vážném (* 1. 1. 1891 Praha –
† 18. 4. 1942 Mauthausen). Jan Vážný přednášel na práv-
nických fakultách v Praze, Bratislavě a od roku 1927 na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde působil
i jako děkan. Zapojil se do ilegálního hnutí vysokoškolských
pedagogů, byl zatčen gestapem, převezen do koncentrač-
ního tábora Mauthausen, kde krátce nato zahynul.

Ulice byla poprvé pojmenována roku 1919 Havlíčkova,
po Karlu Havlíčku Borovském (1821–1856), českém novináři, buditeli,
básníkovi. Počátkem války bylo její jméno poněmčeno na Havlíčekgasse.
Od roku 1942 byla ulice přejmenována na Unterm Scheideweg – Pod
rozcestím, podle polohy blízko rozcestí k Medlánkám, česká varianta zůs-
tala i po válce a od roku 1946 nese jméno Vážného.

Veselka – řečkovická ulice, jejíž název se stále dokola, dalo by říci vesele
měnil. Prozatím poslední pojmenování je z roku 1946, a to podle blízkého
návrší, kterému se říká Veselka. Dříve však ulice nesla méně lichotivý
název V jámě, a to od roku 1927 podle terénu. Hned roku následujícího
dostala ulice jméno důstojnější - Nerudova, po spisovateli Janu Nerudovi
(1834–1891). Roku 1932 se poprvé objevuje v názvu blízké návrší – Pod
Veselkou, po začátku války německy Unterm Vergnügungshang, možná
kvůli obtížnosti německého překladu se v roce 1942 vrátili k Jámě, resp.
Grubengasse. Po válce česky V jámě a od roku 1946 máme Veselku.

Vitáskova – ulici najdeme na rozhraní Řečkovic a Med-
lánek a pojmenována byla roku 1991 po Františku Vitás-
kovi (* 7. 1. 1890 Velká Bystřice – † 19. 8. 1973 Brno),
významném profesorovi geografie na Masarykově uni-
verzitě. Myslím, že přejmenovaní ulice v roce 1991 její
obyvatelé spíše uvítali, předtím se totiž od roku 1972
jmenovala ulice JZD, podle dobového nadšení a souhlasu
s nucenou kolektivizací zemědělství.

Vlasty Pittnerové – řečkovická ulice, která byla
poprvé pojmenována roku 1971 po Vlastě Pittnerové
(* 1. 1. 1858 Polná – † 8. 3. 1926 Praha), oblíbené spi-
sovatelce žánrových povídek a ženských románů. Na
svou dobu byla poměrně pokroková, sice se na nátlak
otce provdala za staršího vdovce s dospívajícími dce-
rami, ale od muže po neshodách odešla, odstěhovala
se do Prahy a živila se psaním povídek, románů a člán-
ků do časopisů. Bývá proto označována za první čes-
kou profesionální spisovatelku.

Vránova – tato ulice, ležící v Řečkovicích, dosta-
la své jméno roku 1965 po Františku Vránovi 
(* 27. 1. 1914 Přerov – † 30. 9. 1944 Karpaty),
 důstojníkovi 1. čs. armádního sboru v bývalém
SSSR. Jisté je, že padl v bojích o Dukelský průsmyk,
ale neví se přesně jak, buď byl zastřelen po
 opuštění zasaženého tanku, nebo podle druhé
varianty byl zajat a po výslechu zavražděn střelou
do týla.

První jméno ulice nesla od roku 1927 podle
 starého názvu místní polní tratě, a to Na žlebcích,

roku 1939 německy In der Mulde,
po válce opět česky Na žlebcích,
roku 1946 poprvé Vránova, ale část
ulice nesla jméno Kolaříkova,
a konečně od roku 1965 celá ulice
s jedním názvem Vránova.

Mgr. Dana Malíková

Jan Vážný

Vlasta Pittnerová

I v naší městské části se nacházejí křižovatky, které řidiči suverénně pro-
jíždějí s hlubokým přesvědčením o své přednosti v jízdě, ve skutečnosti
se ovšem dopouštějí především hlubokého omylu. Asi nejzáludnější je
křižovatka u Moravostavu, kde se sbíhají ulice Jandáskova, Gromešova
a Maříkova. Správně se jedná o křižovatku tvaru písmene T, kde hlavní
silnice vede po Gromešově a Maříkově směrem ke Globusu, vedlejší je
potom od Mokré Hory na Jandáskově. Vzhledem k tomu, že do křižovatky
ústí ještě výjezd ze soukromého areálu Moravostavu a dalších firem,
drtivá většina řidičů ji považuje za klasickou křižovatku tvaru kříže. 

Tento omyl dopadá především na řidiče vyjíždějící z areálu firem, kteří
si neuvědomují, že vyjíždí z místa ležícího mimo místní komunikaci a do
křižovatky tak mají vjíždět jako úplně poslední. Je to stejné, jako když
někdo vyjíždí z parkoviště nebo garáže. Ráno bývá na tomto místě poměr-
ně hustá doprava, kolona vozidel od Mokré Hory na Jandáskově čeká,
až bude na hlavní silnici volno, většina řidičů odbočuje vlevo do Řečkovic.
Do toho se připletou dodávky řemeslníků vyjíždějící z areálu a myslí si,
že vozidla od Mokré Hory jim mají dát přednost. Jednou jsem se tak setkal
s dodávkou plnou řemeslníků, od střetu nás dělily jen centimetry. Málem
jsem od těch vyznavačů jednoduchých pravd dostal lopatou, křičeli něco
o idiotech a hrdě odjeli z místa jako první. 

Rozdíl mezi místní komunikací a výjezdem z areálu, kdy dáváte přednost
úplně každému, poznáte bohužel většinou pouze podle celkové situace
v místě a toho, že areálová komunikace je od místní komunikace stavebně
oddělena, zpravidla sklopeným obrubníkem a přídlažbou z kostek. Nepro-
zradí vám nic dopravní značky, protože na výjezdu z areálu je vcelku
správně umístěna trojúhelníková značka „Dej přednost v jízdě“. Ta ovšem
neprozrazuje nic o tom, zda je řidič na místní či účelové komunikaci.
Přitom je to kardinální rozdíl z hlediska chování v křižovatce. Jak lépe
vyřešit tento nevyhovující stav si lámou hlavu na odboru dopravy, ale
výsledkem si nejsem jist.

Velmi podobná situace bývá v oblasti, kde není značením upravena
hlavní a vedlejší komunikace, tedy platí pravidlo přednosti zprava, a napo-

juje se zde komunikace označená značkou „Obytná zóna“. Řidič vyjíždějící
z takové ulice nemá předost před vozidlem přijíždějícím zleva. Typické
je to na Mokré Hoře, kde se setkává ulice Boženy Antonínové s ulicí Pod
Zahradami, která je upravená jako obytná zóna. I když řidič jedoucí po
ulici Boženy Antonínové má výjezd z ulic Pod Zahradami po pravé ruce,
vozidlu vyjíždějícímu z této ulice nedává přednost. I tam jsem se ráno
potkal s chlápkem v dodávce, který se v obytné zóně dožadoval přednosti
zprava. O své pravdě je jistě přesvědčen do dnes.

Oliver Pospíšil, místostarosta

Záludné křižovatky

Ulice Vránova

Busta Františka Vrány na du -
kelském památníku

František Vitásek

Areálová komunikace stavebně oddělená od hlavní silnice na Gromešově
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Rušení provozoven v obchodním centru Vysočina
Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době množí dotazy na

dění a stávající situaci kolem části obchodního centra Vysočina při-
léhající blíže k Horáckému náměstí, je určitě namístě, abych se pokusil
uvést některá fakta.

Původním vlastníkem nemovitosti byl před rokem 1989 Obvodní
národní výbor Brno V, který uzavřel smlouvu se socialistickými orga-
nizacemi, které sdružily své finanční prostředky za účelem výstavby
obchodního centra. V roce 1991 přešlo vlastnické právo na město
Brno. Socialistické organizace (jednotlivé obchody) následně vstu-
povaly do likvidace a svá práva se snažily za úplatu převést na jiné
subjekty. K převodu těchto práv a povinností byl dle zákona nutný
souhlas všech účastníků sdružení. Uvedená podmínka nebyla naplně-
na, a přesto prostory v objektu začalo užívat několik fyzických a práv-
nických osob. Užívací právo jim nevzniklo, přesto se domnělého práva
odmítly vzdát. Někteří z nich tak vedli proti městu Brnu a České repub-
lice od roku 1994 spor o určení vlastnictví. Městská část se od roku
1998 soudně domáhala vydání obvyklého nájemného. Česká republika
v tomto sporu o určení vlastnictví dlouho zůstávala v nečinnosti,
teprve roku 2010 podala prostřednictvím Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových žalobu o určení vlastnictví. Rozsudkem
krajského soudu ze dne 8. 4. 2015 byl potvrzen rozsudek městského
soudu, a tím bylo i pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu
je Česká republika.

I přesto, že jsem celou záležitost zjednodušil (a omlouvám se 
za možná nepříliš čtivé vysvětlení celé situace), věřím, že podané
vysvětlení přispěje k pochopení dnešního stavu. Skutečnost, že
 město Brno (a tím i městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)
spor o určení vlastnictví prohrálo a není tedy vlastníkem objektu,
má konkrétní dopady na naši městskou část. Městská část tak není
pronajímatelem žádných obchodních prostor v objektu, neurčuje
výši nájmu, nemůže investovat ani do nutné údržby nemovitosti
a v neposlední řadě nemůže počítat s tímto objektem do plánů na
zlepšení občanské vybavenosti a služeb. Mám především na mysli
záměr vedení MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabídnout tento
objekt České poště a výrazně tak zlepšit poštovní služby našim
občanům. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Když do podzemí, 
tak na Špilberk

O tom, že Brno má stále ještě spoustu tajemství „pod pokličkou“, netřeba
pochybovat. Po dlouhá staletí se Brno rozrůstalo nejen na povrchu, ale
i pod zemí, což lidské oko nemělo možnost kontrolovat a pero kronikáře
zaznamenat. Mnohé podzemní stavby probíhaly utajeně.

Brněnský knížecí a později zeměpanský hrad, který vyrůstal od 11. sto-
letí na kopci zvaném Špilberk, nebyl výjimkou. Z celého špilberského
podzemí vešly do povědomí Brňanů zejména kasematy, známá to odpor-
ná věznice, nahánějící strach politickým i kriminálním živlům po celé
monarchii. Byly však kasematy to jediné, co pod brněnským hradem bylo
za staletí vybudováno? Co víme my a co odborníci?

Na tyto a další otázky nám odpoví už 30. března v 17 hodin Ing. Aleš
Svoboda ve velkém sále naší radnice. Proti původně avizovanému ter-
mínu v dubnu či květnu jsme se přizpůsobili možnostem přednášejícího.
Na setkání s vámi i Ing. Alešem Svobodou se těší organizátoři akce z výboru
pro národnostní menšiny ZMČ. Ivan Koláčný

Jeden svět 2017 vyzývá:
Nezapomínejme na sílu spolupráce

27. března–4. dubna 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,
který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, opět míří do
Brna. Tematicky obsáhlá nabídka téměř padesáti dokumentů českých
a zahraničních tvůrců přináší osudy lidí z mnoha zemí.
Letošní téma festivalu  „Umění spolupráce“ připomíná hodnotu společného
úsilí a sdílení. V době populistické rétoriky a negativních diskusí na sociálních
sítích je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat. Jak doplňuje Kateřina
Petrášová, koordinátorka festivalu v Brně:  „Spolupráce je důležitá dovednost,
kterou se musíme naučit, není to samozřejmost. Dnešní společnost přijímá
hlavně negativní sdělení, a proto je nutné volit pozitivně vyznívající téma,
které nám ukáže, že zvládnutí umění spolupráce nás povede správným
směrem.“
Letošní filmová nabídka nás zavede mj. do Číny, Iráku, na Andamanské
ostrovy, do Sýrie či na Donbas. Ukáže vzestup řeckého politického seskupení
Zlatý úsvit, zavede nás do měst duchů v Číně, ukáže důsledky výroby note-
booků a elektronicky vůbec. Český snímek Děti online poodkryje český
kontext této tematiky. Kuriozitou letošního ročníku je dokument, který
naznačí, jak využít hmyz v boji proti hladomoru, či sonda do života nejmladší
starostky v Turecku. Velkou pozornost letošní ročník věnuje i příběhům
pacientů s Alzheimeorovu nemocí, autistů či HIV pozitivních jednotlivců
a nevyhýbá se ani problematice povinného očkování v českém prostředí. 
Promítané dokumenty budou tradičně doprovázeny debatami s tvůrci
a odborníky. Program obohatí jarmark neziskových organizací, benefiční
koncert a výstavy. Žáky a studenty čeká pod záštitou SVČ Lužánky speciálně
vybraná nabídka filmů pro základní a střední školy a gymnázia.
Festival je možné navštívit v kinech Art a Scala, v HaDivadle, Uměleckoprů-
myslovém muzeu, Café Práh a v Kulturním prostoru Praha.

Kateřina Petrášová, 
koordinátorka festivalu Jeden svět v Brně, 

www.jedensvet.cz/brno
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2017
V letošním roce bude čištění komunikací zahájeno jako obvykle na přelomu
března a dubna. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé
poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. V období od konce
května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace
a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění
bude výrazně omezeno v období letních prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s plat-
nými právními předpisy a na základě rozhodnutí vydaného příslušným sil-
ničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění.
Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na
dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý.
Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště)
na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové
spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 548 217 484,
602 737 673 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě spo-
lečnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno,
odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o.,
se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara,
tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění
místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo
541 421 745. 

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1 
BOSKOVICKÁ – část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ
vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřič-
kově 44, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5,
TEREZY NOVÁKOVÉ – část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADO-
VA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a – obslužná
kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ,
ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. TERMÍN: 27. 3.  

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a – obslužná kom.,  KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 –
obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍ-
KOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ,
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY,
VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA
vč. parkovišť, GEN. KADLECE – spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 –
kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA TERMÍN: 28. 3.    

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA
vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA – části od č. 38
po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ,
POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ,
TUMAŇANOVA 58–72 – obslužná kom., SKREJŠ TERMÍN: 29. 3. 

Část č. 4
PODHÁJÍ – úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k  č. 12 a přes most 
k Novoměstské a k č. 11, ŽITNÁ – příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště,
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO – část k hudební škole, ŽELEZ-
NIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY
NOVÁKOVÉ – kolem býv. kasáren k Renčově, TEREZY NOVÁKOVÉ – část od
kasáren k Prachárně 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 4,
DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,
 RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ 
NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9 TERMÍN: 30. 3.    

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ
23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměst-
skou, MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, HORÁCKÉ
NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3 pod
„Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“ TERMÍN: 31. 3.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREM-
LIČKOVA vč. parkovišť,  FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště TERMÍN: 3. 4.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ – část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ
vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19
a Novoměstské 3 a 5 TERMÍN: 31. 5., 4. 9. a 13. 11.

BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obsluž-
né kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM.,
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA,
SIBIŘSKÁ TERMÍN: 5. 6., 6. 9. a 14. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA
vč. parkovišť TERMÍN: 7. 6., 11. 9. a 15. 11.

BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA
vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ
vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště

TERMÍN: 12. 6., 13. 9. a 16. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADO-
VA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná
kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ,
UPRKOVA vč. parkoviště za školou, TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv.
kasáren k č. 100 TERMÍN: 1. 6., 5. 9. a 13. 11.

BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRO-
NOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. par-
kovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA

TERMÍN: 6. 6., 7. 9. a 14. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA,
LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ

TERMÍN: 8. 6., 12. 9. a 15. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou
jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak
BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA,
NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích
zálivů a části bez MHD TERMÍN: 21. 6. a 25. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů,
MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů TERMÍN: 26. 6. a 27. 9.

BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE HÜB-
NEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA

TERMÍN: 20. 6. a 21. 9.

BLOK č. 11 (ZÁKOS/4):
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA vč.
parkoviště u pasířství TERMÍN: 22. 6. a 26. 9.

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41,
KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČO-
VA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12 TERMÍN: 14. 6., 18. 9. a 20. 11.

Pokračování na straně 5
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V loňském roce bylo na místním poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což odpovídá
předpokládanému příjmu a což rovněž svědčí o dobré platební morálce
zpoplatněných osob. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli zlepšení práce
úřadu svými podněty, a v neposlední řadě všem, kteří jste řádně a včas
splnili své poplatkové a ohlašovací povinnosti.

Letošní rok pro poplatníky v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku
žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně závazná vyhláška
č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory
od 70 let věku). Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017, při bezhotovostní
platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka,
číslo účtu správce daně je:

111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás

výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště
a čekání na pokladně.

Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povin-
nosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy. Správcem daně pro celé město

Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy
poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.

Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí:
V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl

plné svéprávnosti nebo je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povin-
nost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka!
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplat-
kovou povinnost společně a nerozdílně.

S poplatkovou povinností souvisí i městem nově zavedený motivační
nástroj, kterým je příspěvek na základní roční nepřenosnou elektronickou
„šalinkartu“ pro zóny 100+101, zakoupenou od 1. 1. 2017 (resp. od spuštění
e-shopu Dopravního podniku města Brna, a. s., který najdete na stránkách
www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se na
podrobné údaje na stránkách www.brno.cz/salinkarta.

Štěpánka Pokorná, 
vedoucí referátu správy poplatku MMB

Místní poplatek za provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem v roce 2017 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městské části Brno-Řečkovice a Mok-
rá Hora se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem projektu
je podpora práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD)
na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapoje-
ných účastníků, tzv. aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11 krajů
a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.

V rámci tohoto projektu pracuje lokální „síťařka“ Kristina Čadeni, která
má na starosti i MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V první fázi zjišťovala
potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení.
Dále budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policií České
republiky a všemi aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem k pod-
poře ohrožených dětí a rodin a pomoci těmto skupinám. Na zjištěné

potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti
již všech zapojených aktérů sítě. Kristina Čadeni k tomu dodává: „Sociální
oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí moc před-
stavit, co všechno sociálně-právní ochrana dětí zajišťuje a v jakých pří-
padech se s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které
se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť,
pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa v systému tak, aby se jim
dostalo nejlepší možné podpory a péče.“

Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které
musí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, které se dostávají do systému
náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Kristina Čadeni 

Lokální „síťařka“ a její činnost spojená s MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Pokračování ze str. 4

BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23,
ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 – za kři-
žovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽ-
STEVNÍ 16 TERMÍN: 19. 6.,  20. 9. a 21. 11.

BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10

TERMÍN: 13. 6., 14. 9. a 16. 11.

BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“,
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“ TERMÍN: 15. 6., 19. 9. a 20. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 
BLOK č. 16 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO – část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ – odbočka k Měřičkově
č. 44, KUNŠTÁTSKÁ – příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182,
PODHÁJÍ – úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část přes
stavidlo k č. o. 12 TERMÍN: 17. 7.

BLOK č. 17 (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ – příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 1, PALAC-
KÉHO NÁM. 12 – kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, JAN-
DÁSKOVA – části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, UVRÁNOVA
MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI – část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA
40a–44 – obslužná kom. TERMÍN: 18. 7. 

Čištění dopravně významných komunikací prováděné spo-
lečností Brněnské komunikace, a. s.

Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích
zálivů a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA

TERMÍN: 20. 3. a 23. 10.

Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA TERMÍN: 21. 3. a 24. 10.

Ing. Pavel Stránský, 
oddělení životního prostředí
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PLACENÁ INZERCE
PŘIJĎTE VYUŽÍT našich služeb kadeřnictví, pedikúry, manikúry 
a kosmetiky do naší provozovny Salon Atrium na Horáckém nám. 1
(výměníková stanice). Těší se na Vás kolektiv bývalé FA-ZONY: 
IVA – pánská kadeřnice 607 186 551
MIRIAM – pedikúra, manikúra 777 562 255
VERONIKA – kosmetika 608 211 483
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, 
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 20
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
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
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
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
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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
HLEDÁM bydlení v Řečkovicích nebo blízkém okolí, Kr. Pole., 
Medlánky apod… Děkuji. Tel.: 722 012 297
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské. 
Tel.: 777 141 165, 773 518 654
SOUKROMÁ VÝUKA ANGLIČTINY www.alenina-anglictina.cz
– individuální výuka angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé 
u vás doma, nebo ve firmě, doučování, příprava studentů na zkoušky,
konverzační hodiny
ZVEME VÁS do nově otevřeného salonu KOSMETIKY v budově
polikliniky v Brně-Řečkovicích, Vránova 172. Tel.: 606 590 580, 
e-mail: ik.kosmetika@gmail.com, www.facebook.com/ikkosmetika
VÝMĚNA OB v Řečkovicích 2+kk, balkón, výtah, novostavba,
za 3+kk nebo 3+1 Brno-Řečkovice, Tel.: 607 743 967
SAUNA PRIMAVERA otevřena denně pod vedením rodiny Kličkové. 
Tel.: 727 980 895, www.saunaprimavera.cz. Máme volné termíny 
pro skupiny. Těšíme se na Vás.
HLEDÁM pěkný pronájem bytu i v rodinném domě. Tel.: 739 854 956
Zahradní práce a údržba domu. Hledáme staršího pána, nejlépe 
v důchodu, na zahradní práce a údržbu domu v Kuřimi. 
ŘP skup. B vítán. Nabízíme 120,–/hod. Tel.: 603 500 600

Placená inzerce
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Vítání občánků
V  sobotu 20. května 2017 se uskuteční v  zasedací síni radnice 
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání
nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní
akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 3. května 2017 u paní
Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, e-mail:
 rihova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ

Senioři jsou na Lipce ve svém živlu
Seniorský klub, letní tábory, akce pro
babičky a dědečky s vnoučaty či osla-
va Mezinárodního dne seniorů jsou
aktivity, které již několik let úspěšně
organizuje brněnská Lipka. Na všech

akcích vládne pozitivní a příjemná tvůrčí atmosféra, jsou prostorem
pro nalezení nových přátel i sdílení zážitků. Aktuálně startujeme
nový běh seniorského klubu „BB“ a na léto plánujeme příměstský
tábor „U veliké řeky“.

Seniorský klub „BB“ funguje na Lipce už od října 2015 a náplň jed-
notlivých setkání si volí sami účastníci. Už si měli možnost třeba vyzkoušet
malbu horkým voskem a další výtvarné techniky, navštívit konikleci
posetý Kamenný vrch nebo se zúčastnit cestopisné besedy o pouti do
Santiaga de Compostela. Nová setkání začínají 2. března, budou pokra-
čovat 30. března, 27. dubna, 1. června a 22. června.

Na táboře „U veliké řeky“ od 14. do 18. srpna zavzpomínají dříve
narození na prázdniny strávené u vody, s modrou oblohou nad hlavou.
Těšit se mohou na vaření na ohni, pouštění lodiček po řece, zapojení
všech smyslů a možná i na výlet parníkem. Jde o týdenní program formou
příměstského tábora, kam účastníci denně dojíždí a odpoledne se zase
vracejí domů. Název „tábor“ možná působí trošku divoce, ale není čeho
se bát – bude se hlavně tvořit a bavit se v pohodovém tempu. „Chtěla
bych poděkovat za profesionální přístup a vytvoření úžasné atmosféry…
Jsme s ostatními účastníky často ve styku, rádi na týdenní pobyt u vás vzpo-
mínáme. Obohatil nás o řadu vědomostí, vyzkoušely jsme si činnosti, které
jsme dosud nikdy nedělaly,“ zhodnotila Alena Klimešová tábor Rajská
zahrada.

Podrobnosti k těmto i dalším programům, kontakty i přihlášky najdete
na www.lipka.cz/seniori nebo kontaktujte koordinátorku aktivit Pavlu
Švecovou (T: 543 420 822, E: pavla.svecova@lipka.cz).

Ing. Veronika Neckářová

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

JAK PŘEDCHÁZET OTRAVÁM ZPŮSOBENÝCH OXIDEM
UHELNATÝM
Zejména v topné sezóně se zvyšuje riziko otrav oxi-
dem uhelnatým. Problém spočívá v tom, že tento plyn
není vidět ani cítit. Jaké jsou příznaky otravy, a dá se
tomu nějak předejít?

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je
silně jedovatý a lidské smysly neumí jeho přítomnost detekovat. Vzniká
v menší nebo větší míře u všech procesů hoření, kde se spalují směsi
obsahující uhlík. Kromě zemního plynu je takovou dobře známou a často
používanou látkou samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, benzín, nafta,
topný olej, dřevo, zahradní odpad, pelety, papír nebo tabák.

Možným zdrojem nebezpečí je každé takové zařízení, které ke svému
provozu používá některé z výše zmíněných paliv, tj. kotel fungující na
plyn nebo na kombinované palivo, plynový průtokový ohřívač vody (kar-
ma), plynový sporák, krb, kamna či krbová kamna. Dále moderní zply-
novací kotle na dřevo a pelety, zahradní gril a každý stroj poháněný moto-
rem s vnitřním spalováním, např. automobil, motocykl, zahradní sekačka
atd. Hlavními příčinami vzniku a následného úniků oxidu uhelnatého
z takových zařízeních je zejména jejich chybná instalace, zanedbávání
revizí a nedostatečná údržba.

Příznaky otravy
Příznaky otravy oxidem uhelnatým, způsobené nedostatkem kyslíku,

jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené myšlení a zarudnutí obli-
čeje. Při středně těžkých otravách dochází ke zvracení, ospalosti a celkové
zmatenosti. V těžších případech se mohou objevit křeče, porucha vědomí,
zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu a nakonec i smrt.

Prevence otrav oxidem uhelnatým
– nechte komíny pravidelně kontrolovat,
– na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět údržbu

odborníkem,
– pokud jsou v jednom bytovém domě topná zařízení vyvedena do jed-

noho společného komína, bezpodmínečně si vyžádejte názor odbor-
níka (např. kominíka nebo technika firmy, která zařízení instalovala)
a pokud je to možné, nechte si zrekonstruovat systém odvodu spalin,

– pokud máte topné zařízení s otevřenou spalovací komorou (kotel, ply-
nový ohřívač vody, krb), ujistěte se, že zásobování zařízení vzduchem
je zajištěno, neucpávejte větrací otvory vytvořené ve zdech,

– zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech,
– motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu.

Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte hlásič výskytu oxidu uhelnatého.
Cena za pořízení se pohybuje od cca 400 Kč výše.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz www.chytre-blondynky.cz

Roznos zpravodaje Řeč
Distribuci zpravodaje Řeč do poštovních schránek všech domácností
v Řečkovicích a na Mokré Hoře vždy na začátku měsíce zajišťuje Česká
pošta. Spolehlivost roznosu zpravodaje se snažíme průběžně monitoro-
vat.

Pokud vám nechodí Řeč pravidelně, napište nám na e-mailovou adresu 
rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz. Zvlášť důležitá pro nás bude informace,
že jste zpravodaj na začátku měsíce vůbec neobdrželi. 

Ing Oliver Pospíšil, místostarosta
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DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice
pobočka Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, 

příspěvková organizace
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino

Pro děti plánujeme příměstské tábory na léto:

ODVÁŽNÝ CESTOVATEL: 
24.–28. 7. 2017

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ TÁBOR 
S TOČENÍM NA KRUHU: 

21.–25. 8. 2017

RECYKLÁČEK – tvořivý a hravý tábor: 
28. 8.–1. 9. 2017 

Více informací a přihlášení na našem webu.

KERAMIKA PRO DĚTI 

Děti se v kroužku učí základní techniky zpracování keramické hlíny, např.
práci se šablonou, vykrajování, modelování, válečkové technice a různým
způsobům zdobení. 
Kdy: pondělí 16.00–17.00 hodin.
Kdy: úterý 15.15–16.45 hodin.
Možnost vyzvedávání dětí v 15 hodin ve ŠD Uprkova.
Začátek kroužku je 7. 2. 2017.
Cena: 900 Kč / pololetí.
Kde: Gromešova 1, Brno-Řečkovice
Vedoucí: Štěpánka Čechová – 737 908 349.

Klub Frikulín pro děti od 2 
do 5 let od 1. 2. 2017 v novém

DDM Helceletka – pobočka Frikulín – zajišťuje pro děti od 2 do 5 let klub s pro-
gramem v dopoledních (v případě zájmu i odpoledních) hodinách. V rámci klubu
se snažíme si s dětmi nejen hrát, ale rovněž rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti.
Program, který je pro děti denně nachystán, je velmi rozmanitý. Společně si
vyzkoušíme výtvarné, dramatické, hudební i sportovní činnosti, a to vše s důrazem
na rozvoj spolupráce a posílení kolektivu.

Hrajeme si a učíme se každý pracovní den v týdnu od 8 do 13 hodin. Denně
dodržujeme pravidelný režim a každý den se o něco více věnujeme jedné z oblí-
bených činností: 

• PONDĚLÍ Keramická dílna se Štěpánkou a Hýbánky s Karin,

• ÚTERÝ Zpívánky s Karin,

• STŘEDA Výtvarka se Zuzkou,

• ČTVRTEK Rytmík s Karin,

• PÁTEK Angličtina se Zuzkou.

Cena klubu se odvíjí od doby, kterou u nás Vaše dítě opravdu stráví. Můžete
si vybrat jednu z pěti základních permanentek, které se liší svou celkovou cenou,
ale i hodinovou sazbou.

Klub Frikulín přijímá nové děti na pravidelnou docházku v pracovní dny
od 8:00 do 13:00 hodin. Přijďte poznat se svými dětmi prostředí, lektory, zázemí
(velká zahrada, parkoviště v areálu za domem, dobrá dostupnost MHD, zvířátka
v zahradě) a aktivity, které vám nabízíme. 

Kontakty a informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, blahova@helceletka.cz

ZuzanaČervinková, 721 079 626, cervinkova@helceletka.cz

Karin Volfová, 606 206 477, volfova@helceletka.cz

Cena permanentky Počet hodin Cena za 1 hodinu
700 Kč 10 70 Kč

1300 Kč 20 65 Kč
2100 Kč 35 60 Kč
2750 Kč 50 55 Kč
3000 Kč Neomezeně na 1 měsíc, 30 Kč

od pondělí do pátku
v čase od 8:00 

do 13:00 hodin

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

Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173  info@zus-universum.cz

www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER v 18.00 v sále školy
8. března
28. března 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, 
ředitelka školy

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace

Palackého tř. 70, 612 00 Brno-Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci březnu 2017
6. 3. 19 h. Koncert společnosti Bohuslava Martinů sál školy
7. 3. 18 h. Žákovský koncert sál školy
9. a 10. 3. 9–18 h. Krajské kolo klavírní soutěže sál školy

26. 3. 17 h. Slavnostní taneční koncert Mahenovo divadlo
28. 3. 18 h. Žákovský koncert sál školy
29. 3. 18 h. Celobrněnský pěvecký koncert sál školy
30. 3. 18 h. Koncert učitelů sál školy

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy 
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ZŠ Brno, 

Novoměstská 21, p. o.
zve budoucí prvňáčky k

ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
7.–8. dubna 2017

Pátek: od 14:00 do 17:00
Sobota: od 9:00 do 11:00
Bližší informace o zápisu poskytneme 

ve spolupráci s Odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna 

začátkem března. 

Zápis bude opět probíhat elektronicky:
zapisdozs.brno.cz.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

���������������

Světový den vody láká také na prohlídku strojovny bazénu
Pokaždé, když používáme vodu, produkujeme odpadní vodu. A přitom se
chováme jako hýřilové. Místo toho, abychom ji recyklovali, až osmdesát
procent vody proudí do stok. Odtud bez úpravy míří do přírody, kde zne-
čišťuje životní prostředí a ztrácí svou výživovou hodnotu. Takovým způsobem
ve svém úvodu apeluje na všechny čtenáře oficiální webová stránka Svě-
tového dne vody. 

Toto významné datum připadá každoročně na 22. března, jak vybrali už
v roce 1993 zástupci Organizace spojených národů. Světový den vody se
připomíná především kvůli skutečnosti, že víc než miliarda lidí na světě trpí
nedostatkem pitné vody. Každý rok má specifické téma, ten letošní se zamě-
řuje právě na odpadní vodu. 

Ke dni, který připomíná drahocennou a nenahraditelnou surovinu, se
pravidelně hlásí také společnost STAREZ-SPORT, a. s., která provozuje některá

brněnská městská sportoviště, mezi nimi bazény a koupaliště. Proto i letos
pořádá ve Světový den vody komentovanou prohlídku strojovny v Bazénu
Ponávka, na kterou se mohou zájemci přihlásit e-mailem na adrese –
 solcany@starezsport.cz.

Vedle prohlídky je pro zájemce připravena soutěž o volné vstupy do
firemních sportovišť. V rámci soutěže musejí zájemci odpovědět na otázku:
V souvislosti s jakým národem se objevuje historicky první zmínka
o kanalizačním systému? Správné odpovědi společně s Vaším celým jmé-
nem zasílejte do 31. 3. 2017 se svojí adresou na e-mail:
info@starezsport.cz. Do předmětu uveďte Soutěž – název městské části.
Každá desátá správná odpověď vyhrává volný vstup do jakéhokoliv našeho
střediska. Soutěž končí 31. 3. 2017. 

Tiskové středisko STAREZ - SPORT



Sportovní program na BŘEZEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
25. 3. SK Řečkovice : Starý Lískovec 15:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 

Badminton – 4. liga smíšených družstev
23. 3. BC SmartLife Řečkovice : SKP Kometa Brno 18:00 hod.
aktuálně na: www.bcreckovice.cz (badmintonová hala Jehnice)

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga
11. 3. FC Zbrojovka Brno : Bohemians Praha 1905 15:30 hod.
aktuálně na www.fczbrno.cz (fotbalový stadion v Srbské ulici)

Basketbal – Ženská basketbalová liga
4. 3. KP Brno : SBŠ Ostrava 15:30 hod.

15.–16. 3. Úvodní zápasy play-off 

Futsal – 1. liga
10. 3. Helas Brno : Vysoké Mýto 19:30 hod.
31. 3. Helas Brno : Česká Lípa 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (nová hala)

Házená – Extraliga mužů
11. 3. KP Brno : Zubří 17:00 hod.
15. 3. KP Brno : Plzeň 18:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz (stará hala)

Volejbal – Extraliga žen – skupina B
2. 3. VK KP Brno : Přerov 18:00 hod.

18. 3. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.
25. 3. VK KP Brno : Fénix Brno 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz (nová hala)

Florbal – Extraliga mužů
5. 3.  Bulldogs Brno : Liberec 17:00 hod.

aktuálně na: www.bulldogs.cz (nová hala)

TIP MĚSÍCE: 
Basketbal – Středoevropská liga žen

Final Four CEWL – semifinále
11. 3. Piešťany : Freiburg 15:00 hod.
11. 3. KP BRNO : Post Vídeň 17:30 hod.
12. 3. Zápas o 3. místo 14:00 hod.
12. 3. FINÁLE 16:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
(vše nová hala Vodova, Brno-Královo Pole)

Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději do 15. 3. na
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

Kam vyrazit za sportem?

SPORT
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Sportovec roku MČ 2016
Zveme vás na slavnostní vyhlášení ankety

Sportovec městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,

které se uskuteční v pátek 24. 3. 2017 
od 15 hodin 

ve velkém sálu radnice na Palackého nám. 11 v Řečkovicích.

J U B I L A N T I
únor 2017

Jitřenka DOLEŽALOVÁ 93 let

Věra MACHAŇOVÁ 92 let

Lubomír POSKER 91 let

Milada KOLYBELNÍKOVÁ 90 let

Josef JAKUBKA 90 let

Zdeněk CVILINK 85 let

Milan KEBERLE 85 let

Oldřich KOMÁREK 85 let

Mária ŽIŽKOVÁ 85 let

Jarmila POKORNÁ 85 let

Ludoslava PAVLÍKOVÁ 85 let

Mojmíra RIEDLOVÁ 85 let

Růžena ČERNOHLÁVKOVÁ 85 let

Jiří GARDAVSKÝ 80 let

Olga KOTOUČKOVÁ 80 let

Jiřina MEŠKOVÁ 80 let

Marie KŘÍŽOVÁ 80 let

Miroslava BOHÁČKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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Nová aplikace přiblíží
návštěvníkům brněnské zoo
zajímavosti ze života zvířat.

Chcete nás mít přečtené?
Vyzkoušejte zooaplikaci!

Bezplatná aplikace, která funguje od ledna 2017, popisuje zvířata v Zoo
Brno netradičním a zajímavým způsobem. Návštěvníci si jednoduše načtou
QR kód u expozic se zvířaty a přečtou si pak vtipné a napínavé příběhy o zví-
řatech. Tato aplikace zároveň upozorňuje na aktuální události a komentovaná
krmení. V současné době nabízí informace o všech zvířatech kolem hlavní
procházkové trasy, tedy o 73 druzích zvířat. 

Aplikace vznikla ve spolupráci Zoo Brno a Masarykovy univerzity (MU).
Na projektu se podíleli pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty
MU a studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika z MU
pod vedením Mgr. Dany Hlaváčkové, Ph.D. „Studenti dostali za úkol především
tvorbu textů o zvířatech. A to hned ve dvou variantách: ve verzi pro děti a pro
dospělé. Snažili se psát texty zajímavým, kreativním způsobem. Museli si zjistit
potřebné informace, které konzultovali s chovateli a kurátory ze Zoo Brno,“
popisuje záměr Hlaváčková.

Aplikace nabízí velmi specifické informace o obyvateli konkrétní expozice
– například jeho jméno, oblíbené jídlo.  „V tuto chvíli máme u zvířat cedulku
se základními informacemi, aplikace má ale poskytnout něco navíc. Do budouc-
na v ní chceme nabídnout i bonusy. U některých zvířat si například bude možné
pustit zvuk a nebude chybět ani kvíz nebo lingvistické zajímavosti,“ doplňuje
tisková mluvčí Zoo Brno Gabriela Tomíčková.

Vývoj aplikace trval více než rok. Finančně ji podpořila Masarykova uni-
verzita, která na ni přispěla prostřednictvím Centra pro transfer technologií
a financí na humanitní projekty Proof of Concept. Na její tvorbě se výrazně
podílel Mgr. Marek Grác, Ph.D., designér Kevin Scherrer a samozřejmě stu-
denti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.

Aplikace je ke stažení v Google Play a iTunes.
Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí Zoo Brno

Kapela ONLY HIS 
v Brně-Řečkovicích 

rozdávala radost do života
Říká se, že když se věci dělají s chutí a nadšením, na výsledku se to vždy
odrazí. Toto tvrzení v každém případě platí pro koncert kapely ONLY HIS,
jejíž vystoupení se konalo zásluhou spolku Verbum et musica a nábo-
ženské obce Církve Československé husitské v Brně–Řečkovicích ve Sboru
Páně počátkem února. Skupina mladých hudebníků předávala ve svém
programu, zastřešeném jednoduchým slovem „Přijď...“, více než hodinu
do posledního místečka zaplněné sborové místnosti pozitivní energii,
ale také naději do unavených životů dnešní doby.

ONLY HIS, kteří vznikli před více než sedmi lety, jsou totiž křesťanskou
kapelou předávající biblickou zvěst současnému modernímu člověku.
Nelze přitom hovořit o evangelizaci, kterou mohou pospíchající Brňané
vídat v podání charismatických společenství s tlampači v rukou a dra-
matickým apokalyptickým tónem hlasu v centru města. ONLY HIS nabízejí
laskavé zprostředkování morálních myšlenek křesťanství, přenesených
na úroveň osobního poselství. I proto kapela v Řečkovicích sestavila
repertoár převážně z autorských písní. Inteligentní texty reflektují prob-
lémy 21. století, každodenní strasti, se kterými se lidé vypořádávají,
a hovoří o smyslu bytí, docházejícího naplnění nikoliv v hromadění bohat-
ství nebo úspěšné kariéře, ale v pouhém naslouchání slovům Ježíše Krista,
jehož odkaz dává i po dvou tisíciletích lidskému životu přesný směr
a význam. ONLY HIS se přitom nenechávají omezovat a svým posluchačům
umožňují uvěřit upřímnosti mladých hudebníků mimo jiné tím, že se
nebojí v písních reflektovat i své vlastní hluboké osobní, dalo by se říci
až intimní zkušenosti. Odhalují své radosti, strasti i cestu, kterou lze
různým životním momentům čelit.

A když se k výše popsanému na samotném koncertě připojí precizní
zpěv i hra na rozličné hudební nástroje, je o zážitek postaráno. V (relativně)
krátkém vystoupení se totiž nepochybně odráží nespočetné množství
náročných hodin zkoušek a příprav, které ale docházejí svého naplnění,
když ONLY HIS excelentním hudebním projevem těší srdce spokojených
posluchačů. Ať se již kapela přesouvá od sólového zpěvu k duetům, více-
hlasým kompozicím, mísí mužské a ženské hlasy, experimentuje s různými
zvuky, vždy tak činí se zjevnou lehkostí a sebevědomím.

Nelze se tedy divit, že návštěvníci koncertu opouštěli sbor CČSH spo-
kojeni a s úsměvem na rtech. Pakliže bylo cílem ONLY HIS v průběhu
svého vystoupení přinést do lidských životů rozptýlení, radost a svým
vlastním způsobem zprostředkovat křesťanské poselství současnému
člověku, nepochybně uspěli, což dobře dosvědčoval i dlouhý a vřelý
potlesk, kterého se mladým hudebníkům dostalo. Doufejme proto, že
až ONLY HIS někdy opět zavítají do Řečkovic, bude se pro občany místní
městské části jednat o vítanou příležitost k prožití výjimečného kulturního
večera.

Mgr. et Mgr. Jakub Marša

KULTURA

Záchranná stanice v Jinačovicích
už přijala téměř 800 zvířat

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, kterou Zoo Brno provozuje
v Jinačovicích, má za sebou dva roky působení (otevřená byla 2. února
2015). V prvním roce přijala stanice 227 zvířat v nouzi a její pracovníci
měli v terénu 169 zásahů. V roce 2016 bylo zásahů 281 a přijatých zvířat
545. Počet telefonátů do záchranné stanice v loňském roce přesáhl 750.

„Nejčastěji jsme přijímali netopýry, ježky, menší druhy ptáků a mláďata
osiřelých veverek. Starali jsme se také o dravce, sovy, jezevce, srnce, lišku,
zajíce nebo užovku,“ říká vedoucí záchranné stanice Jana Švaříčková. 

Zatím nejvzácnějším živočichem, přijatým do záchranné stanice, byl
netopýr jižní, který u nás patří k silně ohroženým druhům. Vysíleného
samečka objevili lidé v listopadu 2015 v bytě v Brně-Žabovřeskách. Neto-
pýr v záchranné stanici přezimoval a do přírody se vrátil v květnu 2016.

„Velmi oceňujeme snahu pomoci, ale dříve, než se zvířete sami ujmete,
kontaktujte nás. V některých případech totiž zvířata cizí pomoc nepotřebují,“
doplňuje Švaříčková a připomíná příběh z Brna-Jundrova, kde děti našly
mláďata pěnkavy a ve snaze pomoci je daly do plastového kyblíku, který
zavěsily na strom. Pracovníci stanice zjistili, že ptáčata už byla samostatná
a z kyblíku měla problém vylétnout. Proto je přesunuli do keře a zajistili
jim tak bezpečnější úkryt. 

Záchranná stanice v Jinačovicích má čtyři zaměstnance, veterinárního
lékaře a pracovníka odchytové služby. Nalezené zvíře v nouzi můžete
ohlásit na nonstop telefonu: 702 137 837. 

Gabriela Tomíčková, 
tisková mluvčí Zoo Brno



Věříme, že každá škola usiluje o to, aby se v ní její žáci cítili co nejlépe. A to
všichni, i ti, kteří potřebují více pomoci než jejich zdraví kamarádi. Proto
jsme se rozhodli, že i budova na Horáckém náměstí by měla být bezbariérová,
aby i děti na vozíčku mohly v naší škole absolvovat celou školní docházku.
Budova by se měla rozšířit o výtah a bezbariérová WC. To by nám mohla
umožnit dotace v rámci programu IROP (Integrovaný regionální operační
program), který je zaměřen na vylepšení kvality života v různých částech
České republiky. O získání dotace chvályhodně usiluje Zastupitelstvo MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Získání dotace je vždy náročný běh na dlouhé trati a každá pomoc je
vždy vítána. A je vítána o to více, je-li opravdu nezištná. Takovou pomoc
nám poskytla firma HB Projekt Plus, s. r. o. prostřednictvím pana Zajíčka,
jež pro nás bezplatně vypracovala studii proveditelnosti projektu, která je
jedním z prvních a důležitých kroků k úspěšnému získání dotace. Chtěli
bychom jí velmi poděkovat nejen za nás, ale i za všechny, kteří výsledky
projektu budou jednou využívat.

Ivana Melichárková, ředitelka ZŠ Horácké nám.

ZŠ Horácké náměstí děkuje

Ten, kdo sleduje kulturní dění v naši městské části, jistě zaznamenal, že ve
Sboru Páně Církve československé husitské pravidelně vystupují se svými
pořady Štěpán Rak a Alfred Strejček. Oba vskutku mistři ve svém oboru.
První je mistr ve hře na koncertní kytaru, virtuos na slovo vzatý, druhý mistr
lidského hlasu a uměleckého přednesu, ve virtuositě nemenší prvního. Při
jejich vystoupeních bývají místa ve Sboru Páně v rámci rezervací beznadějně
zamluvena dávno před uskutečněním jejich koncertu.  

Nechce se tomu věřit, ale tento rok vystoupí oba umělci ve spolupráci
se spolkem Verbum et musica v tomto sboru již po desáté. Když jsme spo-
lečně s oběma umělci minulý rok přemýšleli, jakým pořadem toto desetileté
výročí uvést, přišel pan Štěpán Rak s myšlenkou přivézt k nám přesně ten
pořad, se kterým zde před deseti lety poprvé vystoupili. A to je pořad VIVAT
COMENIUS.

Tento pořad je v propagačních materiálech označen jako koncert pro
kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář. V rámci tohoto koncertu zaznívají
podstatné myšlenky z díla Jana Amose Komenského „Obecná porada
o nápravě věcí lidských“.  Je to neuvěřitelné, ale toto dílo je neustále aktuální
a v dnešní době a stavu společnosti snad aktuálnější než kdy dříve.

V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovského
přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Jan Amose Komenského
neobyčejně živě a pro nás i s nevšední naléhavostí. Tento pořad je nastudován
v pěti jazykových verzích – české, německé, anglické, latinské a španělské
– a od roku 1992, kdy byl uveden pod záštitou UNESCO k 400. výročí narození
Jana Amose Komenského, má za sebou přes 550 provedení ve více než 30
zemích celého světa.

Koncert VIVAT COMENIUS bude uveden v den 425. výročí narození Jana
Amose Komenského, tedy 28. března 2017 v 19:00 hod. ve Sboru Páně,
Vážného 6, v Brně–Řečkovicích. 

Jsme rádi, že se pan Alfred Strejček v rozhlasovém vysílání vyjádřil, že

k nám oba umělci do Sboru Páně CČSH přijíždějí obzvláště rádi, a to pro
neopakovatelnou atmosféru, kterou místní posluchači dokáží vytvořit. Tato
slova mohu pouze a jen potvrdit. Umění obou mistrů, hudba a umělecký
přednes ve vzájemném prolnutí si dokáží vždy během pár chvil podmanit
všechny posluchače.

Jsem velmi rád, že mohu vás, čtenáře, pozvat na tento ojedinělý a vskutku
výjimečný koncert. 

V závěru svého pozvání přidávám malou prosbu. Jestliže se rozhodnete
pro návštěvu tohoto koncertu, rezervujte si místa v dostatečném předstihu.
Rezervaci je možné provést buď telefonicky 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 koncertu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou umělců.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica

Pozvánka k ohlédnutí po deseti letech aneb VIVAT COMENIUS 

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 12

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-
-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 748. Redigoval: Ing. Oliver Pospíšil. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk SAMAB PRESS
GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky
 odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 17. 3. 2017. Zdarma.

KULTURA

Helena Puchýřová

Vysočina v obrazech
Na březnové výstavě uvidíme obrazy paní Heleny Puchýřové. K tématům z  Vysočiny se Helena Puchýřová ve svých obrazech stále znova vrací, dokumentuje
v nich svůj pocit svobody a volnosti, který pro ni krajina Vysočiny představuje. 

Půvabné motivy zde stále nachází v údolích potoků a u celé řady malých
i větších rybníků, ukrytých na pozadí lesů. K namalování ji podněcuje také
barevnost luk a polí s  kvetoucími mezemi, které tvoří časté popředí jejích
obrazů. Svůj pocit volnosti se snaží zachytit zejména na kopcích s výhledy na
všechny světové strany. Tady vznikají obrazy s náladovou tématikou zvoleného
místa v jeho zajímavém osvětlení nebo panoramatické výhledy na blízkou
i vzdálenou krajinu.

Výstava je doplněna keramikou na pohádkové motivy paní Ladislavy Břeč-
kové.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 24. března v 17 hodin a potrvá do
neděle 2. dubna 2017. Otevřena pro veřejnost bude v pracovní dny od 14 do
17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. 

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