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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
protože se poslední dobou kolem nákupního
střediska Vysočina vyskytlo hodně dotazů,
dovolte mi vrátit se několika slovy k tomuto
tématu. V březnovém vydání ŘEČI místostarosta
René Černý jasně uvedl, že město (tedy ani městská část) není vlastníkem žádné budovy v celém areálu. Vlastníkem
budovy nacházející se nejblíže k Horáckému náměstí (zde sídlí např.
pobočka Knihovny Jiřího Mahena či České spořitelny) je stát, zastupovaný svou organizační složkou - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Stát není město. Jsou to z pohledu práva dva na
sobě naprosto nezávislí aktéři. Chování státu vůči dosavadním provozovatelům jednotlivých prodejen se nám tedy na radnici nemusí líbit
(a nelíbí), ale to je asi tak vše, co s tím lze dělat. Abych tento odstavec
zakončil optimističtěji, uvedu, že stát se o budovu není schopen starat
a bude ji prodávat v dražbě. Zde by mohla být jistá naděje do budoucna
z hlediska stavu a vzhledu této nemovitosti. Nový soukromý vlastník,
ať už to bude kdokoliv, bude mít nepochybně logický zájem na atraktivnější podobě prostor, aby středisko opět ožilo provozovnami, a tím
i zákazníky. Budova se má prodávat nejpozději v polovině letošního
roku, vyčkejme tedy dalšího vývoje.
V úterý 28. února jsme se na radnici sešli při příležitosti představení
tzv. participativního rozpočtu města Brna. Jedná se o nástroj, pomocí
kterého lze do rozhodování o využití určité části veřejných prostředků
přímo zapojit občany. Ti mohou hlasovat pro konkrétní projekty
a mohou také konkrétní projekty navrhovat. Jakkoliv jsem skeptický
k výši částky, kterou město Brno vyčlenilo na všechny projekty (pouze
20 miliónů korun na všech 29 městských částí), domnívám se, že není
důvod, proč bychom se v Řečkovicích a Mokré Hoře neměli pokusit
zabojovat o to, aby něco smysluplného vzniklo i zde.
Radnice naší městské části se stala jedním z pouhých deseti míst,
kde se veřejné setkání za účelem seznámení veřejnosti s tímto konceptem konalo. Vedle zástupců radnice a magistrátu se ho zúčastnilo
i několik občanů, kteří povětšinou již měli připraveny i svoje vlastní

návrhy. Spousta nápadů a návrhů se ukázala v rámci programu participativního rozpočtu jako nerealizovatelná (často byly například navrhovány stavby na pozemcích, které vůbec nepatří městu), jiné však byly
velice podnětné a setkání bezesporu obohatilo všechny přítomné.
Jaké jsou tedy základní parametry případných návrhů z řad občanů?
Musí se jednat o projekt s celkovými náklady do 2 miliónů korun, který
je možno uskutečnit během 12 měsíců (v průběhu roku 2018). Projekt
musí být realizován na majetku města Brna. Návrhy lze podávat prostřednictvím webu www.damenavas.brno.cz do konce května. Veřejné
hlasování o tom, které projekty budou finančně podpořeny, proběhne
v listopadu 2017. Ke dni, kdy píši tento článek, byly zaregistrovány dva
náměty přímo z Řečkovic a Mokré Hory. Jsou to dosázení akátové aleje
v Zamilovaném hájku a vybudování nové venkovní posilovny s cvičebními prvky pro seniory. Ať už se jedná o tyto dva zmíněné nebo případné další záměry, v průběhu dubna a května navržené, prosím vás
o jejich podporu na uvedených webových stránkách. Je to cesta, jak
pro naši městskou část vybojovat nějaké finance navíc, byť na menší
projekty.
Na závěr vás chci pozvat na nejbližší kulturní akce, které nás v květnu
a červnu čekají v areálu bývalého pivovaru. Začnu-li od konce, v sobotu 17. června se můžeme těšit na festival Country fontána Řečkovice,
na kterém vystoupí například František Nedvěd, Spirituál kvintet nebo
Folk Team. O týden dříve, v sobotu 10. června, si na své přijdou fanoušci
dobrého piva. Druhý ročník Řečkovického festivalu minipivovarů opět
nabídne desítky druhů nejrůznějších speciálů. Mezinárodní den dětí
oslavíme Dětským dnem za radnicí v pátek 26. května. Letošní sezónu
v areálu pak tradičně otevře Majáles, pořádaný studenty řečkovického
gymnázia v pondělí 1. května. Letos bude pojat trošku jinak než předchozí ročníky. Na dopolední program navážou odpolední hudební
vystoupení, takže jsou zváni skutečně všichni.
Krásné jarní měsíce přeje
Mgr. Marek Viskot, starosta

Program přednášek pro seniory na II. čtvrtletí 2017
Klub seniorů Řečkovice – v budově bytového
domu na ulici Renčova 5, Brno

Klub seniorů Mokrá Hora – v zasedacím sále
Radnice, Palackého nám. 11

6. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D.
20. duben Ing. Charvát Jiří
27. duben Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.
4. květen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D.
18. květen Ing. Sochorec Lumír
25. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.
8. červen Čefelín Jiří

5. duben Ing. Jarolín Zdeněk
19. duben Ing. Krutilová Jana
3. květen Čefelín Jiří
17. květen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.
31. květen Mgr. Klementová Lollok Marie
14. červen Ing. Novák Jaromír
28. červen Mgr. Klementová Lollok Marie

15. červen Lobpreisová Eva

Thajsko II.
16:00
Sever Evropy
16:00
Údolí Nilu
16:00
Jihoafrická republika 16:00
Jižní Afrika II.
16:00
Kambodža
16:00
Santiago de Compostela II.
16:00
Bolívie
16:00

Zakarpatská Ukrajina 16:00
Okolo České republiky 16:00
Sýrie
16:00
Abcházie
16:00
Východní Alpy
16:00
Západní Sicílie
16:00
Cestování s dětmi
16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Krátce z historie… názvy ulic
Železničářská –řečkovická ulice se zástavbou rodinných domků družstva železničářů byla pojmenována roku 1946 podle polohy v blízkosti
železniční tratě. Díky této poloze dostala v roce 1925 i své první jméno
V šraňcích, roku 1942 německy In Schranken, po válce opět česky V šraňcích a od roku 1946 Železničářská.

Ulice Žilkova

Žitná – ulici najdeme v Řečkovicích, jméno dostala v roce 1945 podle
nedalekých polí, kde se pěstovalo žito.
Poprvé byla pojmenována za války v roce 1942 německy Korngasse.
Je to jediná ulice v naší čtvrti, která dostala první jméno za německé okupace.

Ulice Železničářská

Žilkova –dlouhá ulice na okraji Řečkovic pojmenovaná
v roce 1946 po historikovi, teologovi a spisovateli Františku
Žilkovi (*1. 6. 1871 Dolní Rozsička – †9. 2. 1944 Praha).
V Brně vystudoval gymnázium, později působil v Táboře,
na Mělnicku a v Praze.
Ulice dostala poprvé jméno roku 1919, to byla rozdělena
na dvě části, na ulici Husova (po Janu Husovi) a ulici ČerFrantišek Žilka
nohorskou (podle směru k nedaleké Černé Hoře). Na
samém počátku války se jmenovala německy Husgasse
a Schwarzberger Strasse, v roce 1942 byla Husgasse přejmenována na
Tischnowitzer Strasse podle směru k Tišnovu. Hned po válce jen česky
Tišnovská a Černohorská. Od roku 1946 nese jeden názvem Žilkova.

Žlutá – ulice na rozhraní Řečkovic a Medlánek, která je součástí lokality
Duhová pole, dostala v roce 1997 jméno po jedné z barev duhy.
Barvami duhy jsme začínali (ulice Azurová) a nyní ulicí Žlutou končíme.
Já jsem se při psaní těchto příspěvků o vzniku názvů ulic dozvěděla
mnoho nového o naší městské části. Doufám, že i pro některé z Vás byly
informace o historii našich ulic zajímavé.

Mgr. Dana Malíková

Zprávy ze zasedání rady městské části
Na své 33. schůzi 1. března 2017 rada:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým
organizacím na účely vymezené v podaných žádostech:
Název, IČO
Kč
Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa
2 500
Frank Bold Kids z. s., (školství a mládež)
13 500
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
25 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s.
44 000
Sdružení pěstounských rodin z. s.
5 000
TAK Hellas Brno z. s.
30 000
HB Kraso Brno, z. s.
5 000
KAISEN Karate Klub Brno
5 000
Orel jednota Brno-Řečkovice, (sportovní činnost)
30 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s.
25 000
SK Řečkovice, z. s.
45 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s.
20 000
JUNIOR JUDO BRNO z. s.
7 500
Brněnský svaz malé kopané, z. s.
10 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice, (sportovní činnost)
35 000
SK TORI Judo Brno
5 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z. s.
7 500
Moravská hasičská jednota – hasičský sbor
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
12 500
Frank Bold Kids z. s., (životní prostředí)
6 000
„HORTUS, sdružení zahrádkářů“
4 000
Diecézní charita Brno
2 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně
7 000
Pretium z. s.
5 000

Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s.
7 000
DOTYK II, o.p.s.
4 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., ZO Brno-město 2 000
NADĚJE
9 000
Mamma HELP, z. s.
9 000
Orel jednota Brno-Řečkovice, (kulturní činnost)
15 000
Český svaz bojovníků za svobodu
5 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice, (kulturní činnost)
30 000
• schválila zvýšení nájemného v bytech v nástavbách domů Novoměstská 23-41 k 1. 4. 2017 o 1,1 %, tj. o výši danou koeficientem vyjadřujícím
průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací
za rok 2016,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Brno, Novoměstská 21“ (SO 01 Rekonstrukce kotelny, SO 02 Úpravy rozvodů a regulace otopné soustavy)
nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., a schválila smlouvu
s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o dílo na kontrolu dětských hřišť se společností Vladimír Mateja – GRANA, s. r. o.,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na provedení oprav chodníků v roce
2017 nabídku uchazeče PSK Brno, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo
s vybraných uchazečem,
• jmenovala členem konkurzní komise pro konkurzní řízení na pozici
ředitele MŠ Brno, Škrétova 2, Mgr. Bc. Marka Viskota, starostu městské
části.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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do výšky, tzv. „Vánoční laťku“ a na soutěž prvního i druhého stupně ZŠ
ve šplhu.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY

Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v lednu 2017 a zúčastnila se
téměř čtvrtina žáků školy, což je velmi potěšující. Škola se každoročně
zapojuje do preventivních programů, např. prevence nehod a úrazů
u dětí, prevence šikany atd. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou
poradou Brno, se středisky výchovné péče a dalšími organizacemi nabízejícími prevenci negativních jevů je samozřejmostí.

Aktivity ZŠ Novoměstská ve školním roce 2016/2017
Jak jistě mnozí z vás vědí, od začátku školního roku 2016/2017 má
ZŠ Novoměstská nové vedení, které se snaží nejen neustále zkvalitňovat
vzdělávací proces, ale také nabídnout žákům takové aktivity, které
povedou k rozšíření a upevnění jejich vědomostí a společenských a sportovních dovedností a pomohou jim k lepšímu uplatnění v jejich budoucím životě. Vedení naší městské části tyto aktivity vítá a podporuje,
zájem na kvalitním vzdělání v obou našich základních školách máme
myslím všichni. Dovolte, abych vás z některými činnostmi školy seznámil.
Základní škola Brno, Novoměstská 21, má v současné době 220 žáků
v jedenácti třídách, což je oproti minulým rokům nárůst o více než 30
žáků. Školní rok je bohatý na různé akce, kurzy, preventivní programy
a vystoupení pro rodiče. Žáci třetích tříd se účastní každý týden hodiny
plavání a žáci čtvrtých tříd v zimních měsících bruslí. Již v září 2016
pořádala škola Sportovní odpoledne s mateřskými školami. Tato akce
byla velmi zdařilá a děti z mateřských škol strávily příjemný čas na hřišti
naší školy. Hřiště školy bylo také využito při podzimním předvádění
dovedností žáků z oblasti zdravovědy, přírodovědy, zeměpisu a zásad
první pomoci. Děti si odnesly mnoho zajímavých a užitečných poznatků
i z oblasti poskytnutí první pomoci a chování při mimořádných situacích.
Žáci druhého stupně se zúčastnili populární akce na BVV – Sport life,
která měla kromě sportovního i preventivní charakter v oblasti možného
ohrožení kyberšikanou.
Naši prvňáčci a jejich rodiče se na podzim těší na „Slavnosti slabikáře“.
Žáci druhého stupně se vánočně naladili na zájezdu do Vídně. Vánoční
atmosféru ještě podtrhlo „Zpívání u vánočního stromu“ a také tradiční
„Zpívání koled na schodech“ na druhém stupni školy. Velký ohlas měla
předvánoční besídka, pořádaná žáky prvního stupně pro rodiče. Ze
sportovních aktivit se škola ještě může pochlubit úspěšným florbalovým
týmem a akcí „Novoměstský pohár“, která je pořádána u nás ve škole.
Také kroužek malých basketbalistů je velmi oblíbenou sportovní aktivitou především mladších dětí. Žáci druhého stupně se již těší na skok

Žákům devátých tříd je věnována speciální péče v oblasti volby povolání. Navštěvují Poradenské středisko při úřadu práce a Veletrh středních
škol. Je rozvíjena spolupráce se středními školami, žáci navštěvují programy pořádané především technickými a průmyslovými školami.
V neposlední řadě se v rámci školní družiny mohou zapojit do kroužků
nebo se zúčastnit akcí školní družiny, např. „farmářského dovádění“,
Světýlkové cesty, Deskoher, Martinského veselení s Terezou, vyrábění
adventních věnců s rodiči, v únoru proběhl každoroční den otevřených
dveří. V tomto školním roce ještě čekají školu návštěvy předškoláků
z mateřských školek a žáci páté a šesté třídy se zúčastní poznávacího
zájezdu do Prahy. Společně celá škola oslaví Den Země, a to celoškolním
projektem, a žáci druhého stupně speciálním programem v přírodě.
K ochraně naší přírody přispívá celoroční projekt Recyklohraní.
V červnu škola ráda přivítá rodiče, předškoláky a přátele školy na
Zahradní slavnosti. Děti zde předvedou rodičům své dovednosti, představí „svou“ třídu a uzavřou práci ve školním roce. V příštím školním
roce bude rozšířena nabídka kroužků a možnost další pomoci a doučování dětem, které projeví zájem.
Možná se, vážení rodiče, i vy za krátko budete rozhodovat, kam umístit
svoje děti a výše uvedené informace vám tak mohou přijít vhod.

Dopravní situace na ulici Jandáskova a v jejím okolí
Vzhledem k pokládce nového povrchu na zrekonstruované ulici Jandáskova dojde ve dnech 27. 3. až 14. 4. 2017 ke změně v organizaci
dopravy, která se dotkne ulic Jandáskova, Gromešova a Maříkova. Doprava bude řízena semafory a průjezdnost dotčených komunikací bude
sice omezena, provoz ale zůstane zachován. Pouze ulice Maříkova bude
vzhledem k MHD průjezdná pouze směrem z Řečkovic ke Globusu,
z opačného směru bude ve zmíněném termínu uzavřena. Omlouváme
se všem řidičům a občanům za způsobené komplikace, samozřejmě
jsme se snažili, aby tato omezení byla co nejmenší a nejkratší
Mgr. René Černý, místostarosta

Řečkovičtí lidovci zvolili své představitele
Dne 22. února 2017 proběhla ve společenské místnosti bývalého pivovaru
výroční schůze členů KDU-ČSL z Řečkovic a Mokré Hory. Skončilo totiž
dvouleté období, na které jsou vždy voleni zástupci místní organizace.
Přítomní při tajné volbě dali i na další dva roky důvěru Jiřímu Prchalovi
a zvolili jej předsedou. Při následné volbě místopředsedů pak mezi čtyřmi
uchazeči zvítězili pánové Ing. Petr Prokš a Bc. Petr Roháček. Sedmičlenný
výbor pak doplnili Kateřina Svobodová, Ing. Jana Lédlová, Petr Bořecký
a Pavel Matuška. Podle stanov strany jsou automaticky členy výboru ještě
zastupitelé, v našem případě RNDr. Ivan Koláčný a Oldřich Gardáš.
Náplní schůze však nebyly pouze volby, ale především plán naší další
práce. Svojí činností chceme naplňovat beze zbytku slovo z názvu strany
– dělat něco pro lidi a své okolí. Proto hodláme pokračovat v tom, co
veřejnost vnímá pozitivně – v práci v komunální politice, aktivitách pro
děti i dospělé a zájmu o to, co působí radosti i starosti obyvatelům naší
městské části. Jako pořadatelé nebo spolupořadatelé různých akcí chceme
být s lidmi v kontaktu a naslouchat jim.

Tahounem všeho by měl být právě nově zvolený výbor, jehož dalším
úkolem bude dovést naši organizaci ke komunálním volbám v roce 2018.
Pro fungující komunikaci je ale nezbytná spoluúčast vás, obyvatel, a také
vaše zpětná vazba k nám. Po letech úbytku se v loňském roce přihlásilo
do naší organizace několik nových lidí, ale dveře máme dále otevřené
a s radostí uvítáme ty, kteří přicházejí s dobrými úmysly a ochotou být
prospěšnými jiným. Určitě se může přidat každý, nemáme žádné podmínky či povinnou příslušnost k církvím. Bohatě stačí být férovým člověkem.
Vše o nás, včetně kontaktů, je možné najít na
www.reckoviceamokrahora.kdu.cz.
Hezké jarní dny.

za nový výbor
Jiří Prchal, předseda
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Na kus řeči s JUDr. Janou Otevřelovou
Vážení čtenáři a spoluobčané, po rozhovorech s jednotlivými zastupiteli
naší městské části pokračujeme v rozhovorech se zástupci státní správy.
Myslím, že zcela logicky začínáme povídáním s tajemnicí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora paní JUDr. Janou Otevřelovou.
Již v úvodu zmiňuji termín státní správa. Mohu Vás požádat, paní doktorko,
o vysvětlení rozdílu mezi samosprávou a státní správou a o stručný popis
jejich společné úlohy při správě obce?

Po prvních komunálních volbách v listopadu 1990 začaly pracovat
samosprávné orgány, kterými jsou zastupitelstvo, rada a starosta. Zákon
o obcích jim dal pravomoci a zákonem o přechodu majetku ze státu na
obce na ně přešel určitý majetek. V městě Brně jako statutárním městě,
rozděleném na městské části, jsou pravomoci a správa majetku upraveny
Statutem města Brna. Tyto orgány vykonávají samosprávnou činnost,
starají se o bytové domy, některé svěřené komunikace, zeleň, zřizují
základní a mateřské školy, starají se o budovy škol, jejich zázemí apod.
Samospráva si již v roce 1991 zřídila úřad a postupně do něj zařadila celkem 32 pracovníků. Ti vykonávají nejen samosprávné činnosti, jako např.
bytový odbor nebo odbor správy majetku, ale také přenesený výkon
státní správy. To jsou činnosti, které na obce zákonem přenesl stát. V tomto
případě úředníci musí splňovat požadavky na odborné vzdělání, vykonat
odbornou zkoušku zvláštní způsobilosti a průběžně se vzdělávat. Úředníci
nezávisle na samosprávě vykonávají např. stavební úřad, silniční úřad,
matriku, projednávání přestupků, ochranu dětí a mládeže, nesvéprávných,
řeší některé činnosti na úseku životního prostředí, zajišťují volby všech
typů apod. Někteří pracovníci vykonávají jak činnosti samosprávné, tak
státní správu.

Dalším častým dotazem občanů je problematika vydávání občanských
a řidičských průkazů, případně cestovních pasů. Proč tyto doklady již
nevydává městská část?
Žádosti o občanské průkazy v minulosti přijímaly i městské části a hotové, pokud si to občan přál, vydávaly také městské části. Na městských
částech byly také např. živnostenské úřady pro živnosti volné, ale i problematika nezaměstnaných. Ta přešla na úřady práce, tedy na stát. Ovšem
některé činnosti přešly na magistrát změnou statutu.
S předchozí otázkou souvisí i záležitost, která vždy zajímala i mě osobně.
Nemyslíte, že by jednotlivé městské části měly získat více pravomocí od statutárního města Brna? Neprobíhaly by tak mnohé procesy v naší městské
části pružněji, rychleji a také kvalitněji? Mám na mysli i lepší znalost místních
poměrů při rozhodování jak zástupců samosprávy, tak státní správy.

Pokud mám říct svůj vlastní názor, domnívám se, že městské části, alespoň naší velikosti, by byly schopny zvládnout ještě některé další úkoly
na úseku sociálním, např. vyhledávat osamělé občany a zapojit je podle
jejich potřeb a zájmů do společenského dění, mohly by i převzít celé zřizovatelské funkce vůči školám na úseku samosprávy. Našly by se ale i další
činnosti, které by mohly být blíž občanovi.
Na závěr si dovolím otázku, kterou některé rozhovory začínají. Máte již spoustu
životních zkušeností. Co preferujete v osobním životě?

Snažím se řídit tím, že věci nejsou vždy takové, jak se na první pohled
zdají. A na závěr bych dodala – ať hodí kamenem, kdo jest bez viny.
S Janou Otevřelovou si povídal René Černý

Brno se stále zlepšuje v třídění odpadů
Brno se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2016 občané Brna
vytřídili a odevzdali k recyklaci více než 16,7 tis. t papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Meziroční nárůst tříděného sběru je v posledních
dvou letech přes 800 t každým rokem. Ukazuje se, že obyvatelům jihomoravské metropole není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné.
V roce 2016 byla v Brně spuštěna další vlna kampaně s cílem zvýšit
množství vytříděných nápojových kartonů, tedy použitých obalů od mléčných výrobků, džusů apod. Kampaň samotná byla díky spolupráci se společností Tetra Pak Česká republika s.r.o. rozšířena o atraktivní soutěž pro
všechny zaregistrované třídiče této komodity. Výsledky předčily očekávání
– meziročně, proti roku 2015, vzrostlo množství vytříděných nápojových
kartonů v Brně o 42 %. Přesněji, v roce 2015 bylo vytříděno necelých 77
tun nápojových kartonů. V roce 2016 to už bylo téměř 109 tun.
Kromě rozsáhlé kampaně, která všem Brňákům ukazuje, jak správně
odpad třídit, pořádá SAKO Brno také workshopy o třídění odpadu pro
nekomerční subjekty zdarma. Jejich účastníci se na nich mohou dozvědět,
co se s odpadem z barevných kontejnerů děje, jak se třídí, zpracovává

a využívá. Na vlastní oči také mohou vidět práci na dotřiďovací lince odpadů.
Pro potřeby Brňanů byla vyvinuta unikátní aplikace pro chytré telefony,
která pomáhá lidem najít nejbližší kontejnery na tříděný odpad. Aplikace
umožňuje i velice rychlou informovanost dispečinku svozu o přeplněné
nádobě. Dispečer svozu může okamžitě reagovat, buď zařazením stanoviště
do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku, zařazením do úklidové trasy.
Za dobrými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, také
stále se zlepšující sběrný systém. Obyvatelé města Brna mají k dispozici mimo
4,7 tis. barevných kontejnerů také jedinečnou síť sběrných středisek. Sběrné
dvory, tedy brněnská sběrná střediska, používají města o obce v celé ČR, ale
Brno má nejdostupnější síť ze všech. V současnosti mohou obyvatelé města
využívat celkem 37 takových středisek. Ve většině z nich navíc probíhá nový
projekt„RE-USE“, který má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních
věcí, které už doma lidé nepotřebují. Brňané tak mohou prodloužit život
Martin Brhel
věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích.

Investiční akce společnosti E.ON
Vážení občané,
společnost E.ON každoročně zvyšuje objem finančních prostředků na obnovu a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje
podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost
dodávky, současně tak činí způsobem šetrným k životnímu prostředí.
I ve vaší městské části zrealizujeme v období duben–červen 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 5,41 mil. Kč. Jedná se o obnovu elektrického
vedení v Družstevní a Renčově ulici, což se neobejde bez výkopů.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení
dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás zdvořile
o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné
legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším úřadem městské části, např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení

dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší
společnosti 800 77 33 22. Informaci o plánovaném vypnutí elektřiny též
získáte na webových stránkách www.eon-distribuce.cz.
Pevně věříme, že nám zachováte svou přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s. r. o.

ZŠ Brno, Novoměstská 21 přijme do pracovního poměru
na plný úvazek VYUČENOU KUCHAŘKU. Nástup možný
od 1. 9. 2017.
Kontakt: 541 321 508.
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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 dubnu 2017
5. 4.
11. 4.
12. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

24. 4. 18 h.
26. 4. 18 h.
27. 4. 18 h.

Srdečně zve

Oborový koncert – smyčce
sál školy
Žákovský koncert
sál školy
Absolventský koncert
sál školy
Podvečer s akordeony
sál školy
Absolventský klavírní koncert
sál školy
Absolventský koncert žáků dechového
a kytarového odd.
sál školy
Žákovský koncert
sál školy
Absolventský pěvecký koncert
sál školy
Slavnostní jarní koncert ZUŠ
v Besedním domě
Besední dům
Jana Sapáková, ředitelka školy

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
Jarní koncerty pro mateřské školy
11. a 12. dubna v 9.30 a v 10.30
KONCERT UČITELŮ
25. dubna v 18.00
ŽÁKOVSKÝ VEČER
26. dubna v 18.00
Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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
Srdečně zveme na tyto akce:
VELIKONOČNÍ DÍLNA pro nejmenší, čtvrtek 13. 4. 2017 od 9 do
10 hod. Tvoření pro nejmenší v doprovodu rodičů. Velikonoční zvířátka a ptáčci, jarní větvička, zdobení vyfouklého vajíčka, které si
mohou zájemci donést.
Cena: 80 Kč.
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ VAJEC, pátek 14. 4. 2017 od 9 do cca
12:00 hod. Vhodné pro samostatné děti, dospělé nebo menší děti
s doprovodem. Barvení a zdobení vajec různými technikami, vosk,
lak, otisky listů, krepový papír. S sebou přezůvky a vyfouklá i vařená
vejce. Cca 6-8 ks. Na závěr nás čeká odměna - hledání čokoládových
vajíček.
Cena: 150 Kč /dopoledne – děti, 200 Kč dospělí.
PROHLÍDKA BYLINKOVÉ ZAHRÁDKY S VERMIKOMPOSTÉREM,
PONDĚLÍ 24. 4. 2017. Přijďte se podívat na naši mini bylinkovou
zahrádku s ukázkami rašících bylin a prohlídkou žížalího kompostéru s jeho pomocníky. V časech od 10 do 11:30 pro rodiče s dětmi
na MD a kolektivy MŠ či ZŠ – potřeba rezervovat. Pro veřejnost od
18 do 19 hod. bez rezervace. Prohlídka zdarma.
Kontakt a přihlášení:
J. Podzemná, domino@helceletka.cz, 725 803 059.

DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DDM FRIKULÍN,
Gromešova 1, Brno-Řečkovice
Celou nabídku táborů najdete zde:
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/start
10. 7.–14. 7. – Vodní dobrodružství
Vodní dovádění na koupalištích, bazénech, jednou námořnické
vyrábění, hraní her, motokáry, pěší výlet do blízkého okolí a poslední
den přespání v DDM s táborákem.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede: Zuzka Červinková,
tel. 721 079 626.
17. 7.–21. 7. – Mažoretky
Už druhým rokem připravujeme pro vás tábor, na kterém si děvčata
vyzkouší, jaké je to být mažoretkou. Čeká na ně jednoduchá sestavička, nové prvky s hůlkou, trochu tvoření, hodně her a zábavy.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede: Helena Vévodová,
tel. 720 214 992.
24. 7.–28. 7. – COOL dívka I
Příměstský tábor pro všechny kreativní dívky, které rády vyrábí
šperky, oděvní doplňky, drobné dekorace.
K dispozici bude rozmanitá škála technik a materiálů.
Novinka: v pátek večerní táborák pro rodiče s občerstvením, které
připraví děvčata.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 7.30–16.30 hod. Vede: Ivana Bláhová,
tel. 775 174 463.
7. 8.–11. 8. – Cestovatelé
Týden plný výletů, objevování a zkoumání. Navštívíme např. Otevřenou zahradu, Technické muzeum. Prožijeme dobrodružnou
plavbu parníkem. Nudit se rozhodně nebudeme. U tvoření, kvízů
a hádanek bude spousta legrace.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede: Helena Vévodová,
tel. 720 214 992.
7. 8.–11. 8. – Kuchařské dovádění
Naučíme se nebo si zopakujeme základní kuchařské techniky, uvaříme mnoho sladkých i slaných dobrot s recepty. Všechny šikovné
účastníky čeká diplom a pasování na kuchaře.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede: Zuzka Červinková,
tel. 721 079 626.
14. 8.–18. 8. – Džungle tábor – Kdo zákon džungle ctí, těm zní
náš pozdrav: dobrý lov!
Návštěva Jungle park Brno, Jump park Brno, Lasergame, DinoPark
Vyškov.
Cena: 2200 Kč/dítě. Čas: 8.00–17.00 hod. Vede: Karla Ševelová,
tel. 723 473 608.
21. 8.–25. 8. – Indiánské léto
Víte, jak žili indiáni, chcete zažít jejich dobrodružství? Láká vás
atmosféra westernového městečka, jízdy na konících, indiánské
šifry, výroba totemu a táborák?
Prostě vše, co souvisí s indiány, zažijete právě v tomto týdnu.
Cena: 1500 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede: Zuzka Červinková,
tel. 721 079 626.
21. 8.–25. 8. – Vodní svět
Společně navštívíme třeba Aquapark Moravia, Aquapalace Praha,
koupalište Kuřim a Blansko, návštěva v Haus des Meeres – Vídeň.
Cena: 2300 Kč/dítě. Čas: 8.00–18.00 hod. Vede: Karla Ševelová,
tel. 723 473 608.
31. 7.–4. 8. – Hrátky nejen se zvířátky.
Týden plný zábavy, tvoření a veselých her. Poznávání našich i cizokrajných zvířat. Budeme si povídat o tom, jak žijí, kde bydlí, čím se
živí. Prožijeme společně týden zvířecího dobrodružství.
Věk: 7 až 12 let, cena 1600 Kč/dítě. Čas: 8.00–16.00 hod. Vede:
Karin Volfová, tel. 606 206 477.
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PLACENÁ INZERCE
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
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA
– ZÁSILKOVNA
– PRODEJ NÁPLNÍ DO TISKÁREN
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBIJENÍ MOBILŮ
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
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
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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
HLEDÁM pěkný pronájem bytu i v rodinném domě. Tel: 739854956
HLEDÁME dlouhodobý pronájem pro 4 člennou rodinu ve 3+1
v Brno-Řečkovicích nebo okolí. Volejte kdykoliv 605 272 532
OPRAVA komínů, střech, omazání hřebenáčů a nátěry plechů provedu.
Tel.: 737 905 923
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu

JUBILANTI
březen 2017
Marie TESAŘOVÁ
Libuše RYMEŠOVÁ
Božena ŠEVČÍKOVÁ
Miroslav TRČKA
Ingvelde JANÍČKOVÁ
Miroslav RAJNOHA
Jaroslav TŘÍSKA
Helena OKÁČOVÁ
Marie ČERNÍKOVÁ
Jarmila NEDEVOVÁ
Jiřina LAHODOVÁ
Milan BOČEK
Viera JANČOVÁ
Věra PHILIPPI
Marie VELFLOVÁ
Otto HAMMER

96 let
93 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize, hromosvody.
Tel.: 608 850 834
HLEDÁME paní nebo studentku VŠ na pravidelnou výpomoc s úklidem
a žehlením v RD Řečkovice. Tel.: 724 783 806
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE – Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
Kontrola stavu pneumatik před sezonou a vyvážení kol od 399,–
SEBRING s výrobou a garancí MICHELIN za ceny od: 924 Kč
Slevy na pneu až 52%, sleva na disky –30% /do vyprodání/
Provozní doba: Po–Pá 9–12, 12.30–18 hod., So – 12 hod.
Tel.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
PRONAJMU ČÁST CHATY u Tišnova, jaro až podzim, levně.
Pro nenáročné. E-mail: elakony@seznam.cz, tel: 549 256 931
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
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu a francouzštinu děti, studenty i dospělé.
Výuka je v Řečkovicích na Horáckém nám. VŠ vzdělání v oboru
+21 let praxe. Tel.: 775 104 820, e-mail: hajkohan01@seznam.cz
Placená inzerce

Placená inzerce
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DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Česko opět oživí putovní
výstava o úctě k domovu
a odpovědnosti za svůj kraj

Podrobnosti a veškeré další informace najdete na:
www.helceletka.cz/frikulin a také na našem facebooku:
https://www.facebook.com/ddmfrikulin/.

MĚSÍC DUBEN
pátek 7. 4. Velikonoční tvoření – 15.00–17.30, malování vajíček,
výroba velikonočních dekorací a pečení jidášků. Kontakt: Ivana
Bláhová 775 174 463, frikulin@helceletka.cz
pátek 28. 4. Pálení čarodějnic – od 15.00 – společně upálíme
všechny zlé čarodějnice, budeme tvořit strašidelné ozdoby
a čeká nás také malování na obličej, sportovní dovádění a rej
masek. Vstupné: 50 Kč/osoba, s sebou: špekáčky na opékání.
Kontakt: Ivana Bláhová 775 174 463, frikulin@helceletka.cz.
Klub Frikulín pro děti od 2 do 5 let – denně od 8 do 13 nabízíme
pro děti od 2 let klub s rozmanitým programem. V rámci klubu
se snažíme s dětmi nejen hrát, ale rovněž rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Společně zkoušíme také výtvarné, dramatické i sportovní činnosti, a to vše s důrazem na rozvoj
spolupráce a posílení kolektivu.
LETNÍ PRÁZDNINY
Táborníček – prázdninový program pro děti od 2 do 5 let.
Program je laděn do témat, která jsou dětem blízká. Čeká nás: výtvarný blok, hraní her, soutěže, kratší výlety do blízkého okolí, pobyt
na zahradě.
K dispozici budou mít děti hernu Klubu Frikulín, výtvarnou a keramickou dílnu, tělocvičnu a zahradu s herními prvky. O děti budou
pečovat dva lektoři. Obědy jsou v ceně tábora.
S sebou: náhradní pohodlné oblečení, přezůvky, pití a svačinu, ručník. Program probíhá v daných termínech vždy denně od 8
do 16 hodin. Cena za jeden termín (5 dní v týdnu) činí 1500 Kč.
Podrobnosti a více informací u Ivany Bláhové, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz.
G 3. 7., 4. 7. a 7. 7. – STRAŠIDÝLKO HOPÍK, vede Eliška Fleková
(cena 900 Kč)
G 10. 7. – 14. 7. – HURÁ PRÁZDNINY, vede Eliška Fleková
G 17. 7. – 21. 7. – KOUZELNÉ DVEŘE ZA ZVÍŘÁTKY, vede Eliška
Fleková
G 31. 7. – 4. 8. – VEČERNÍČEK V POHÁDCE, vede eliška Fleková
G 7. 8. – 11. 8. – HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY, vede Dominika Volfová
G 14. 8. – 18. 8. – KUCHAŘÍCI A KUCHAŘINKY, vede Zuzana Červinková
G 28. 8. – 1. 9. – HRAJEME SI NA CIRKUS, vede Zuzana Červinková

Národní putovní výstava„Má vlast cestami proměn“ přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Výstavu
pořádá Asociace Entente Florale CZ-Souznění, z. s. Již 9. ročník výstavy bude
zahájen v sobotu 20. května v Praze na Vyšehradě. Zde výstava proměn,
umístěná na panelech, setrvá měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích
do všech krajů naší vlasti. V roce 2016 se na 8. výstavě představilo 112
proměn, které nyní putují po regionech a zakončí svou pouť v dubnu 2017.
Radnice v Lomnici uTišnova přihlásila v r. 2016 dvě proměny: Rekonstrukce
Židovského náměstí a Záchrana oranžerie s hrnčírnou. Oranžerie díky pohnutému osudu a složité záchraně získala četné příznivce u nás i v zahraničí
a v hlasování je zatím první. Dovolujeme si vás, vážené čtenáře, poprosit
o zaslání hlasu lomnické oranžerii do 30. dubna 2017 na www.cestamipromen.cz/hlasovani, a to tímto postupem: kliknete na bílé malé kolečko pod
obr. oranžerie č. 79, dále pak kliknete na Hlasování v modrém políčku na
konci všech 112 proměn a hlas je potvrzen. Dále se ukáže celkový stav hlasování a při kliknutí na obr. 79 se otevře Příběh záchrany oranžerie s fotografiemi. Lze hlasovat i z„chytrých mobilů“.
Prosím, podpořte lomnickou oranžerii svými hlasy. Pokud získá prvenství,
bude to impuls pro záchranu dalších havarijních oranžerií (např. u hradu
Veveří). Pokud vás zaujal příběh záchrany lomnické oranžerie, můžete ji
navštívit v sobotu dne 10. června 2017 v rámci akce Víkend otevřených
zahrad. Ve 13 hodin je sraz u morového sloupu na náměstí v Lomnici u Tišnova, následovat bude prohlídka zámeckého parku s odborným výkladem
Doc. Ing. Jana Laciny a dále prohlídka expozice obnovené oranžerie s výkladem autorky článku.
Děkujeme za podporu při hlasování a těšíme se na vaši návštěvu v půvabném městysi Lomnice u Tišnova.
Dagmar Fetterová

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13,
vypisuje výběrové řízení na pozice:
Školník/údržbář/správce budov
Podmínkou je zručnost, SŠ vzdělání s maturitou nebo s výučním listem, technické dovednosti, dobré komunikativní
schopnosti, ŘP B a chuť do práce. Nabízíme práci na plný úvazek, služební byt, příjemné pracovní prostředí, platová třída
v rozpětí od 4. tř. do 8. tř. dle kvalifikace. Nástup od 1. 7. 2017,
v případě zájmu prosím zasílejte své strukturované životopisy
a motivační dopisy do 30. 4. 2017 na uvedenou e-mailovou
adresu skola@zshoracke.org, tel. 541 321 507.
Uklízečka
Místo je na 6 hodin denně, nástup dle dohody, nejpozději
1. 8. 2017.
Nabídky s životopisem zasílejte na adresu školy nebo přenechte osobně v kanceláři, j.sramkova@zshoracke.org.
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Jazykové projekty
na ZŠ Horácké náměstí v Brně
Žáci naší školy dosáhli ve studiu anglického jazyka v tomto školním roce
výrazných úspěchů ve vícero oblastech.
Po roční intenzivní přípravě sebrali někteří žáci devátých ročníků odvahu
a přihlásili se k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge (úroveň
KET), které všichni přihlášení také úspěšně složili. Celá zkouška probíhala
v prostorách jedné brněnské jazykové školy, která zastupuje institut Cambridge. Zkouška se skládala z části konverzační, poslechové a písemné
a trvala téměř celé dopoledne. Úspěšní žáci získali certifikát o úrovni svých
jazykových dovedností A2, někteří dokonce i úroveň B1. V současné době
se na naší škole připravuje další skupina zájemců o složení těchto zkoušek,
které budou opět probíhat v prosinci příštího roku. Vzhledem ke stoprocentní
úspěšnosti našich žáků při letošních zkouškách bychom rádi v tomto projektu
pokračovali i v následujícím období.
Po předchozích úspěšných ročnících se naše škola v druhé polovině února
opět zapojila do jazykového projektu EDISON. V rámci tohoto projektu
navštívili naši školu zahraniční stážisté z druhého konce světa, tj. např. z Brazílie, Číny, Indonésie, Taiwanu a Kazachstánu, a během jednoho týdne
postupně představovali ve třídách I. i II. stupně svou kulturu, pamětihodnosti,
národní tance, písmo apod. Komunikace mezi dětmi a zahraničními studenty
probíhala po celou dobu výhradně v angličtině, v případě studenta z Kazachstánu také v ruštině. Úspěšnost tohoto již čtvrtého ročníku projektu spočívá v tom, že naši žáci každý rok poznávají zcela odlišné kultury a zjišťují,
že se s cizinci ve většině případů dokáží domluvit. Touto cestou bychom
také chtěli poděkovat hostitelským rodinám, které poskytly zahraničním
studentům zázemí a které se jim během celého týdne věnovaly.
Každým rokem se na naší škole pořádá školní kolo olympiády v anglickém
jazyce. V letošním roce jsme zaznamenali úspěch také v následujícím kole,
do kterého postoupila vítězka našeho školního kola anglické olympiády, Kateřina Halabalová z 9. ročníku, která se v okresním a krajském kole umístila na
3. místě.
Jsme velmi rádi, že se po letech intenzivní práce na poli výuky cizích jazyků
začínají dostavovat úspěchy našich žáků v mezinárodních i místních jazykových
soutěžích, a pevně věříme, že tento trend bude v budoucnu pokračovat.
Mgr. Martina Dračková

Karneval ve školní družině
ZŠ Novoměstská

Období masopustního veselení následuje po adventním půstu. Je to čas
od Tří králů do Popeleční středy. Masopustní maškary dávají velký prostor
pro fantazii a tvořivosti a přináší nám již při výrobě škrabošek spoustu
legrace. Na tuto obyčejnou tradici se s dětmi každý rok těšíme.
Náš letošní karneval začal již tradičně průvodem masek po naší škole
a pokračoval v tělocvičně hrami a soutěžemi s nafukovacími balónky a tanečními hrami s hudbou. Konec karnevalu završila tombola a každá maska si
odnášela dáreček pro štěstí.
Chtěli jsme se nejen s dětmi pobavit, ale i připomenout tradici masopustu
a pokračovat v ní.
P. Dubanská

„Bez půdy to nepude“
– to je podtitul letošní oslavy
Dne Země
Již tradičně zve Lipka společně s dalšími jihomoravskými
organizacemi všechny obyvatele Brna na velkou oslavu
Dne Země, která se tentokrát zaměří na téma půda a na
vše, co se točí okolo ní. V sobotu 22. dubna v parku na Kraví hoře se děti
i dospělí například dozvědí, proč bychom měli půdu chránit a jaká jsou
rizika spojená s její ztrátou a degradací. Nahlédnou také pod povrch půdy
do úžasného světa plného prapodivných živočichů.
Kraví hora se na celou dubnovou sobotu zaplní stánky, které nabídnou
dětem spoustu zábavných a poznávacích her, tvořivých dílen a pokusů.
Dospělé návštěvníky zase čekají projekce filmů s environmentální tematikou,
praktické workshopy či poutavé přednášky. Ing. Jaroslav Záhora, CSc. například představí, jak se mluví v půdě – tedy jakým způsobem mezi sebou
komunikují jednotlivé půdní organismy a jaké k tomu vlastně mají důvody.
S průvodci se budete moci také vydat na komentovanou procházku do
nedaleké zahrádkářské kolonie, během níž se dozvíte víc o tom, jaká specifika
má městská půda a jak ji vhodně využívat.
Během celého dne si návštěvníci budou moci nakoupit na EKOtrhu, který
nabídne lokální produkty a výrobky šetrné k přírodě, ochutnat zdravé občerstvení nebo si užít kulturní program. Ten nabídne jak dětská představení
Divadla Koráb (začátky představení v 10.15 a ve 13.10 hod.), tak řadu koncertů: vystoupí kapely Tranzan,
Tubabu či písničkář Honza Plšek.
V 17 hodin pak začne velký koncert kapely Bokomara.
To všechno v sobotu 22. dubna 2017 od 10 do 18 hodin
v parku na Kraví hoře. Více
informací o programu najdete
na www.lipka.cz/denzeme.
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Velikonoční koncert

Stalo se dobrým zvykem, že se Sbor Páně CČSH v Řečkovicích stal místem,
kde se snoubí duchovní život s uměním. Ve spolupráci se spolkem Verbum
et musica se náboženské obci daří přivádět do naší městské části hodnotné umělecké projekty, které jsou veřejností velmi kladně přijímány,
o čemž svědčí často do posledního obsazená místa. Mezi oblasti, které
věnují organizátoři těchto projektů pozornost, patří i koncerty. Ve Sboru
Páně tak mohli posluchači slyšet koncerty v podání Jaroslava Tůmy (varhanní koncert), vánoční koncert Zdeňka Plecha, vystoupení komorního
souboru MUSICA MINORE či koncerty skupin ONLY HIS či DNA – Dej Nám
Akord.
Tento rok přicházíme s nabídkou koncertu, kterým chceme opět jednou
dát prostor mládí. V neděli dne 23. dubna 2017 v 18:00 hod. bude ve
Sboru Páně CČSH, Vážného 6, Brno–Řečkovice, uveden Velikonoční koncert, v rámci kterého vystoupí Aneta Ručková (soprán) a Josef Kratochvíl
(varhany, klavír). Během koncertu zazní oblíbená díla těchto autorů: G.
F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, samozřejmě
i mnohých dalších.
Aneta Ručková je lyricko-koloraturní sopranistka. Absolvovala bakalářské studium na Hudební fakultě JAMU v Brně u doc. Jaroslavy Janské.
V současnosti je studentkou magisterského studia oboru zpěv na Akademii Muzyczne im. Karola Szymanowskiego v Katowicich. Zpívá mimo
jiné jako sólistka na Olomouckých barokních slavnostech, účastní se
mnoha kurzů v Evropě u významných pěvců. V roce 2016 úspěšně premiérovala s Moravskou filharmonií Olomouc v Besedním domě v Brně
skladbu The Earth - pro symfonii a dva soprány - od skladatele Josefa
Javory. Zaměřuje se na operní, operetní i duchovní repertoár, písně i díla
pro koncertní provedení. Aktivně se také věnuje duchovní hudbě a pořádání koncertů v chrámech na Valašsku a v zámcích na Moravě.
Josef Kratochvíl je talentovaný nadějný varhaník a klavírista, pocházející
z Valašského Meziříčí. Je absolventem Janáčkovy konzervatoře a gymnázia
v Ostravě ve hře na varhany. Jeho učiteli byli Martina Zelová a Lukáš
Hurtík. V současnosti pokračuje ve studiu na Akademii múzických umění
v Katowicích (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego) ve varhanní třídě profesora Juliana Gembalskeho a v klavírní třídě profesora
Roberta Marata. Aktivně se zúčastňuje mezinárodních interpretačních
kurzů pod vedením světových umělců. Pravidelně koncertuje sólově jako
varhaník, klavírista a také jako korepetitor v České republice i zahraničí.
V roce 2016 se stal finalistou mezinárodní varhanní soutěže „Baroko
a romantismus“ v Katowicích, kde získal čestné uznání za vysokou úroveň
hry. V únoru 2017 získal hlavní cenu (sólový varhanní recitál v Rusku)
a k tomu ještě druhé místo na prestižní varhanní soutěži „Vox Polonia
Petropolitana“ v Petrohradě.
Přijměte tedy naše pozvání na velikonoční koncert v podání těchto
mladých a talentovaných umělců, kterým se můžete nechat se přenést
do světa hudby.
Místa je možno rezervovat buď telefonicky na tel č. 776 032 149 nebo
e-mailem vem@seznam.cz.
Vratislav Jan Marša,
farář CČSH,
Verbum et musica

Veřejné čtení jmen obětí
holocaustu – Jom ha-šoa
v pondělí 24. dubna 2017
od 14 do 17 hodin
na Moravském náměstí
před Místodržitelským palácem
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, je dnem,
kdy se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na
památku šesti milionů zavražděných Židů, na židovské hrdiny bojující proti
nacistům, ale i na další oběti nacistického rasového pronásledování.
Každý, kdo přijde, obdrží seznam několika jmen se stručnými osobními
údaji, který přečte do mikrofonu. Každý návštěvník zároveň obdrží informační
materiály, může nahlédnout do publikací týkajících holocaustu, pamětních
knih apod. K akci je možné se připojit kdykoli v jejím průběhu.
Zuzana Prudilová

Konkurz Brněnského
Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 13. 5. 2017 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské
náměstí 5, Brno, od 8 do 15 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně
umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého
věku již od samého počátku přípravy každé divadelní inscenace. Přihlásit
se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové
adrese detskedivadlo-brno@seznam.cz nebo telefonicky na čísle:
+420 603 584 610. Základní informace o práci BDD najdete také na
www.brdd.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Trikralova
sbirka

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2017.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.
V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč,
což je o 67 tis. Kč více než loni.

V Brně-Řečkovicích, Mokré Hoře
a Jehnicích se vykoledovalo 140 680,- Kč
DĚKUJEME VÁM!
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití
letošního výtěžku naleznete na:
http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

www.trikralovasbirka.cz

Ing. Mgr.
gr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

www.facebook.com/trikralovasbirka
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SPORT

Basketbalistky děkují
Basketbalový oddíl KP Brno děkuje za spolupráci při pořadatelství a organizaci finálového turnaje Středoevropské ligy žen (CEWL).

Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na DUBEN:
Národní házená – 1. liga mužů
8. 4. 1. NH Brno : Nezvěstice 16.00 hod.
9. 4. 1. NH Brno : Přeštice 10.30 hod.
23. 4. 1. NH Brno : Rokytnice 14.00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz (hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
8. 4. SK Řečkovice : Lelekovice 15.30 hod.
22. 4. SK Řečkovice : Jundrov 16.00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz (fotbalové hřiště na Novoměstské)

Poděkování náleží Sokolu Řečkovice za zapůjčení trampolíny a žíněnek
(jmenovitě obětavé paní Mlýnkové) a zápasnickému oddílu TAK Hellas Brno
za doplňkový program (jmenovitě trenérovi Pavlu Kučerovi a jeho mladým
svěřencům).
I jejich úsilí dopomohlo k úspěšné akci s pochvalou od FIBA Europe a také
k zisku historických zlatých medailí pro královopolský basketbal.
Více na: www.facebook.com/krpolebrno.
Richard Foltýn – předseda a GM basketbalistek KP Brno

Futsal – 3. C třída mužů
SHL Řečkovice a Orel Řečkovice
9. 4. a 23. 4. od 9.00 do 15.30
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (orelský areál na Družstevní)

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga
1. 4. FC Zbrojovka Brno : Dukla Praha 17.00 hod.
15. 4. FC Zbrojovka Brno : Jablonec 17.00 hod.
22. 4. FC Zbrojovka Brno : Mladá Boleslav 17.00 hod.
aktuálně na www.fczbrno.cz (fotbalový stadion v Srbské ulici)
Basketbal – ŽBL (Play off SEMIFINÁLE)
1. 4. KP Brno : Hradec Králové 15.30 hod.
Aktuálně na: www.valosunbrno.cz (nová hala)
Házená – Extraliga mužů (Play off ČTVRTFINÁLE)
1. 4. KP Brno : Dukla Praha 17.00 hod.
(2. 4. KP Brno : Dukla Praha 17.00 hod.)
aktuálně na: www.kpbrno.cz (stará hala)
Volejbal – Extraliga žen (Play off ČTVRTFINÁLE)
VK KP Brno
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz (nová hala)
TIP MĚSÍCE: Aktuálně na www.hc-kometa.cz.

Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do 15. 4. na
adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

Je parkour sportovní disciplína, nebo vandalismus?

Častou ukázkou parkouru v médiích je ničení veřejné výstavby. Naštěstí
v naší městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora je toto nové odvětví
sportu zaměřené na tréninky v tělocvičnách na modulárních žíněnkách,
a to přímo v ZŠ Novoměstská.

Děti ve věku od 6 do 15 let se tu nejen učí jak překonat, přeskočit, přeletět
různě vysoké a dlouhé překážky, ale rozmanitost triků připraví dítě na univerzální motorickou dovednost pro všechny ostatní sporty. Všechny tyto
nácviky jsou tvořeny na změkčených žíněnkách z důvodu bezpečnosti.
Místo toho, abychom nechali děti skákat venku po zdech, radši je motivujeme vlastními soutěžemi na modulárních žíněnkách, kde hodnotíme
efektivitu a ladnost skoků místo obtížnosti. Nejbližší soutěž se koná 3. 6.
2017 od 15 do 17 hodin v hale míčových sportů Fakulty sportovních studií
MU, kde veřejnost je vítána.
inBalance spolek, zabývající se parkourem, se ale i přesto drží hesla „CO
VÁS NAUČÍME V TĚLOCVIČNĚ NA ŽÍNĚNKÁCH, NAUČÍME VÁS I VENKU NA
TVRDÉM POVRCHU“, a proto celé prázdniny pořádáme příměstské tábory
a kempy, kde děti bereme na již 7 nově postavených parkourových hřišť
v Brně, nebo s dětmi prchneme do přírody otestovat prvky parkouru formou
hry. Termíny příměstských táborů i lokalit s videoukázkou naleznete na
www.inbalance.cz.
Aleš Procházka, předseda spolku

11

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SPORTOVEC ROKU 2016
V pátek 24. 3. 2017 bylo ve velkém sále místní radnice ohodnoceno v rámci
tradiční ankety o Sportovce roku MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora celkem
15 sportovců, 5 trenérů, 5 funkcionářů a 3 družstva, které členové komise
sportu vybrali k ocenění ze 37 nominací jak od sportovních subjektů provozujících činnost ve zdejší městské části, tak od jednotlivců působících
jinde, ale s trvalým bydlištěm v Řečkovicích, či Mokré Hoře.
Slavnostní zahájení provedl zastupitel i hlavní organizátor akce Richard
Foltýn a starosta MČ Marek Viskot, který se během celého programu prezentoval i skvěle zvládnutou angličtinou. Spolu s oběma zmiňovanými totiž
předávala ceny i netradiční sportovní osobnost Stephanie Madden – americká opora basketbalistek KP Brno (čerstvá držitelka zlaté medaile z finálového turnaje poháru CEWL). Jirka Růžička se ujal role rámcového moderátora. Absolutním vítězem a nejlepším sportovcem Řečkovic a Mokré Hory
za rok 2016 byla na závěr vyhlášena účastnice olympiády v Riu (19. místo),
evropská medailistka a mistryně republiky Adéla Hanzlíčková (členka zápasnického oddílu TAK Hellas Brno), která obdržela mimo hlavní pohár i dárkový
poukaz od Sportareálu Družstevní.
V příjemném pátečním odpoledni se předalo celkem 28 plaket i sladkých
dárků avětšina přítomných si nenechala ujít ani následné společenské setkání
spojené s menším občerstvením v místnosti zasedání rady.
Sportovec roku:
Adéla Hanzlíčková, zápas, TAK Hellas Brno,
Markéta Pajerová, národní házená, 1. NH Brno,
Ondřej Kocmánek, zápas, TAK Hellas,
Petr Doležal, badminton, SHL Řečkovice,
Julie Sekaninová, jezdectví, drezura, JK Panská Lícha,
Sára Gladišová, plavání, step,
David Ježek - atletika, VSK Univerzita Brno,
Matyáš Lick, fotbal, SK Řečkovice,
Tomáš Chadim, baseball, Draci baseball club Brno,
Patrícia Puklová, běh, AC Moravská Slávia Brno,
Olivie Pospíšilová, step, TS No Feet,
Tomáš Gruna, krasojízda, TJ SOKOL Řečkovice,

Filip Havlík, futsal, Orel Řečkovice,
Tereza Juřicová, plavání, KPSP Kometa Brno,
Nicole Frýbortová, krasojízda na kole, SKP Kometa Brno.

Družstvo roku:
Družstvo dorostenců 1. NH Brno,
Teamgym, TJ SOKOL Řečkovice,
Zdravotní cvičení žen, Orel Řečkovice.
Trenér roku
Radim Rozlílek, 1. NH Brno,
Mgr. Petr Skalický, TAK Hellas Brno,
Martin Jelínek, SK Řečkovice,
Richard Vaněk, TJ SOKOL Řečkovice,
Marek Hadra a Jiří Škrob, Orel Řečkovice.
Funkcionář roku
Dušan Sestrienka, 1. NH Brno,
Evžen Vopelka, TAK Hellas Brno,
Oldřiška Foltýnová, SHL Řečkovice,
Petr Sedlák, SK Řečkovice,
Drahomíra Žáková, TJ SOKOL Řečkovice.
Richard Foltýn, předseda komise sportu
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Olivia Eliash a Oldřich Vymazal

Retro/Futuro/Spekt
Olivia Eliash se narodila v Santiagu de Chile v roce 1985. Nyní žije a tvoří
v Praze. V roce 2010 ukončila studia výtvarného umění v oboru malířství
na Universidad de Chile. V Santiagu vedla soukromou galerii a výstavní síň
pro mladé umělce - Alugar (Nemísto). Její nejoblíbenější technikou malování
je olej na plátně. Od roku 2011 spolupracovala s Přírodovědným muzeem
v Santiagu de Chile. Zde se účastnila obnovy stálé expozice, kde vytvářela
dioramata, ilustrace a preparáty zvířat. Nejvýznamnějším projektem byla
vědecká rekonstrukce prehistorického tvora Stegomastodon platensis
v měřítku 1 : 1. V roce 2014 na tuto činnost navázala spoluprací s Národním
muzeem v Praze, kde se podílí na opravách exponátů v rámci generální
rekonstrukce budovy Národního muzea. Tvorba Olivie je ovlivněna vědeckou
ilustrací a přírodními vědami.

Obrození Majálesu
Řečkovický Majáles vás už dvacet let vždy prvního května láká do areálu
řečkovického pivovaru. Prostřídala se u něj témata„hra“ i„film“, byl kouzelný,
ba dokonce fenomenální. Za těch dlouhých dvacet let jste viděli vše, co šlo,
a snad i to, co nešlo. Loni jste volali po změně, a i my letos chceme obrození.
Proto se první májový den můžete těšit na Obrození Majálesu!
Pokud se letošnímu majálesu dá přisoudit nějaké téma, budou to české
tradice. S tím nepřímo souvisí volba Šohaje Gyrecu: každá třída si vybrala
svého kandidáta, který se představí v typicky českém oděvu a v sérii – již
vznikajících – medailonků. Pro porotu si kandidáti na Šohaje Gyrecu předem
připraví tradiční český pokrm a pro diváky minutovou zábavnou aktivitu.
I obvyklé scénky tříd budou letos ozvláštněny: každý ročník totiž dostal
za úkol zapracovat do svého vystoupení konkrétní předmět, který jim byl
vybrán, a my se těšíme, až uvidíme, jak se s tím poprali.
Tento rok poprvé bude pro vás připraven i odpolední program, a to ve
znamení hudby. Od dvou hodin si budete moci poslechnout cimbálovou
muziku, například v podání folklorního souboru Javorníček Brno.
Michaela Petříčková

Oldřich Vymazal je moravský výtvarník (narozen 1974), žijící v Řečkovicích.
Od útlého věku se věnoval fotografii,
kresbě a ilustracím. Po ukončení SPŠ
v Jedovnicích se začal věnovat počítačové grafice a této profesi zůstává
věren doposud. Jako zakladatel firmy
OLD STYLE, s. r. o. a OLD PRINT, s. r. o. se
podílel na grafické prezentaci mnoha
firem a společností. Ve svých kresbách
nejčastěji využívá tuší a fixů. Jeho
náměty a ilustrace vychází z pohádkových postav, fantasy příběhů a sci-fi.
Tato výstava je výběrem jeho tvorby za
posledních 23 let.
Ke spojení výstavy těchto dvou výtvarníků došlo ryze náhodou a je to jejich
první společná výstava. Přesto má jejich výtvarná tvorba k sobě blízko.
Výstava bude otevřená pro veřejnost od soboty 22. dubna a potrvá do pátku
28. dubna 2017, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendu od 9 do 12
hod. a od 14 do 17 hodin. Výstava není prodejní.
Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise
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