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Vážení spoluobčané,
na přelomu dubna a května pomalu začínají

stavební práce na akci s názvem „Ulice Druž-
stevní – prodloužení chodníku“. Investorem
je městská společnost Brněnské komunikace a. s.
Jak vyplývá z názvu, bude prodloužen chodník

na pravé straně směrem od křižovatky ulic Terezy Novákové a Družstevní.
Součástí stavby je již v minulosti avizovaný přechod pro chodce, který
městská část dlouhodobě prosazovala. Ve druhé polovině roku na tyto
práce navážeme stavebními úpravami okolí konečné stanice tramvaje.
S Dopravním podnikem města Brna se navíc podařilo vyjednat revita-
lizaci přístřešku a budovy v jeho vlastnictví na konečné stanici. Tyto
práce budou probíhat v letních měsících.

Ve fázi přípravy je výstavba chodníku mezi Mokrou Horou a Jeh-
nicemi. Rada města Brna schválila v únoru zpracování investičního
záměru. Tento dokument má být dokončen letos v létě. Trasa nového
chodníku povede po levé straně silnice na ulici Blanenská směrem od
Mokré Hory. Tato frekventovaná krajská komunikace je pro chodce
nevhodná a nový chodník dlouhodobě považujeme za velice žádoucí.
Budeme usilovat, aby město zařadilo tuto akci do svého rozpočtu na
rok 2018, během kterého by se zpracovávala projektová dokumentace

a získávala nezbytná povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení).
Výstavba chodníku je tak po splnění všech ze zákona nezbytných postu-
pů možná za dva roky. 

Důležitou investicí připravovanou z úrovně města je také Úprava
autobusové zastávky a vybudování přechodu na ulici Tumaňanova.
Jedná se o posunutí zastávky autobusu  „Skrejš“ blíže k mateřské škole
a vybudování přechodu pro chodce před školkou včetně dělícího
ostrůvku a osvětlení. V případě této stavby byl již investiční záměr
v Radě města Brna schválen (koncem roku 2016). Další postup je obdob-
ný jako u chodníku do Jehnic, tzn. budeme usilovat o zařazení do roz-
počtu roku 2018 (alespoň projektová dokumentace) s tím, že samotná
realizace stavby je zvládnutelná do roku 2019. 

Ve středu 10. května bude i v Řečkovicích a Mokré Hoře probíhat
celostátní veřejná sbírka „Český den proti rakovině“. Jedná se o jednu
z nejstarších a tradičních charitativních akcí, jejímž cílem je jednak pre-
vence, jednak získání prostředků na zlepšení života onkologických
pacientů a onkologický výzkum. Se sbírkou pomáhají i členové řečko-
vického Pionýra, za což bych jim, i dalším dobrovolníkům, chtěl tímto
poděkovat. 

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty
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Krátce z historie… názvy ulic
V minulém vydání Řeči skončil seriál o jménech našich řečkovických
a mokrohorských ulic. Ráda bych se k tomuto tématu ještě vrátila. Pokusím
se dnes informace o tom, jak a kdy tato pojmenování vznikala, shrnout.

Nejstarší ulice v Brně dostaly své jméno (latinské, německé či české)
již ve středověku, první brněnský seznam ulic a domů vyšel roku 1779,
tehdy bylo v Brně 581 domů. Nové zásady pojmenování ulic (po význač-
ných osobnostech) byly stanoveny v roce 1867. V Řečkovicích a Mokré
Hoře jsme v tomto byli trošku pozadu. První ulice v Řečkovicích dostaly
své jméno na samém konci roku 1918 (30. 12. 1918), bylo to Vrchlického
nábřeží (dnes ulice Cupákova) a Riegrova (dnes Prumperk). Další řečko-
vické ulice pak dostávaly svá jména následujícího roku 1919. Například
Mojmírova (dnes Koláčkova), Husova (dnes Žilkova), Křížkovského (dnes
Ovčírna), Šafaříkova (dnes Podhájí), Prokopa Velikého (dnes Prašná) a další.
Nejčastějším rokem pojmenování ulic, kterým toto jméno zůstalo do
dnešních dnů, je rok 1946. Více než třetina našich ulic nese tak své jméno
přes 70 let. V Mokré Hoře byly první ulice pojmenovány až v roce 1960
a díky tomu nebyla žádná mokrohorská ulice přejmenována. 

Řečkovické ulice byly přejmenovávány především za německé okupace.
Nejdříve v roce 1939, ale to byla jména ulic většinou jen přeložena do
němčiny. Od roku 1940, ale většinou až od března 1942 docházelo k pře-
jmenování ulic, které měly své jméno spjaté s osobnostmi českých dějin.
Např. Vrchlického nábřeží na Obstage – Ovocná (dnes Cupákova), třída
Jiřího z Poděbrad na Markgrafenstrasse – Pod markrabstvím (dnes Ban-
skobystrická), ulice Svatopluka Čecha na Grüne Gasse – Zelená (dnes
Dolnice). Obecné názvy zůstaly většinou celou válku jen poněmčené,
např. V šraňcích – In Schranken (dnes Žezničářská), Dlouhé hony – Lange
Huben. Ale někdy došlo při druhém německém přejmenování v roce
1942 i ke změně neutrálních názvů, např. ulice Na luhu byla roku 1939
jen poněmčena na Augasse, ale roku 1942 byla přejmenována na Am
Weiher – Rybníčky, ulice Nad svahem (dnes Olšanského), v roce 1939

německy zvaná Auf dem Hang, nesla od roku 1942 jméno Niederlesteg –
Niederlova stezka. Po změně politických poměrů v roce 1989 došlo k něko-
lika přejmenováním ulic. Např. od roku 1991 máme ulici Vitáskovu, dříve
ulici JZD, ulici Hradeckou, přejmenovanou z Leningradské, ulici Prumperk,
která se předtím jmenovala po komunistovi Dokoupilovi, stejně tak ulici
Renčovu, která se do změny poměrů jmenovala po dalším, z dnešního
pohledu bezvýznamném komunistovi Večeřovi.

V současnosti máme v naší městské části 88 ulic, k těm novějším jmé-
nům patří několik ulic v lokalitě Duhových polí z roku 1997, od roku 2000
máme ulice Úlehle a Generála Kadlece, v roce 2004 přibyly ulice Gusty
Bláhové a Járy Cimrmana a nejnověji v roce 2006 ulice Leknínová. Původně
se ulice v naší městské části velmi často pojmenovávaly po významných
českých osobnostech z minulosti, najdeme zde jména národních buditelů,
malířů, skladatelů, spisovatelů apod., jedná se např. o názvy Komenského
(dnes Hapalova), Husova (dnes Žilkova), Havlíčkova (dnes Vážného), Sme-
tanova (dnes Marie Hübnerové), Hálkova (dnes Karásek), Sušilova (dnes
Sněžná), Tyršova (dnes Gromešova) a mnohé další. Dříve i v současnosti
dostalo poměrně hodně ulic jméno po starých polních tratích, najdeme
tak i dnes ulice Díly, Královku, Dlouhé hony, Loučky, Dolnici, Úlehle, Luh.
Zajímavostí je řečkovická ulice Böhmova, která byla přejmenována čty-
řikrát, ale vždy po stejné osobě, řečkovickém občanovi, veřejném a kul-
turním pracovníkovi Josefu Böhmovi. Nejdříve v roce 1925 nesla název
Josefa Böhma, od roku 1939 se nazývala německy Josef-Böhm-Gasse,
po válce Josefa Böhma a od roku 1946 se jmenuje Böhmova. Velká část
ulic naší městské části se jmenuje po lidech, kteří byli za svoji statečnost
a pomoc druhým zavražděni během 2. světové války. Jsou to ulice Cupá-
kova, Bohatcova, Jandáskova, Gromešova a další. Těch ulic je tolik, a tolik
tragické a vzpomínek hodné jsou osudy těchto lidí, že si, dle mého,
zaslouží další samostatný článek.

Mgr. Dana Malíková

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Na své 34. schůzi 29. března 2017 rada:
• schválila smlouvu o částečné úhradě nákladů na rekonstrukci veřejného

prostranství před nákupním centrem Vysočina se společností QLH
Czech, s. r. o., 

• zrušila ke dni 30. 4. 2017 „Provozní řád sálu, venkovního areálu a pří-
slušenství v objektu bývalého pivovaru“ a „Pravidla pro krátkodobý
nájem movitých věcí – lavic a stolů“ z roku 2015, schválila nový provozní
řád a pravidla a pověřila starostu městské části uzavíráním souvisejících
smluv,

• souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“
a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru
v Brně-Řečkovicích s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince,
Brno-Řečkovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-
divadelního festivalu „Full of life“ dne 3. 6. 2017, 

• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečko-
vicích s Centrem sociálních služeb, p. o., za účelem pořádání integrační
společenské akce s kulturním programem „Strom života domova Tereza“
dne 24. 5. 2017,

• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečko-
vicích s Gymnáziem Brno-Řečkovice, p. o., za účelem pořádání student-
ské slavnosti Majáles dne 1. 5. 2017. 

Na svém XIV. zasedání 20. dubna 2017 zastupitelstvo městské  
části:
• schválilo spoluúčast městské části na projektu „Zateplení budovy Hapa-

lova 22“ ve výši 1 500 000 Kč a na projektu „Zateplení budovy Hapalo-
va 20“ ve výši 1 000 000 Kč, a to v letech 2017–2018, 

• nesouhlasilo s využitím předkupního práva ke stavbě č. p. 1501 v k. ú.
Řečkovice (Kolaříkova 10 – pošta) za kupní cenu 18 032 000 Kč a za dal-
ších podmínek uvedených v kupní smlouvě sjednané dne 1. 3. 2017
mezi společností Arcona Capital Central European Properties, a. s.,
a společností Fiala Invest, s. r. o., pokud by kupní cena měla být zaplacena
z rozpočtu městské části a souhlasilo s využitím předkupního práva
k této stavbě za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu statutárního

města Brna, dále souhlasilo s případným svěřením předmětné stavby
do správy městské části, pokud vlastnické právo k objektu nabude sta-
tutární město Brno,

• projednalo návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a navrhlo
jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou, Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze
soboty na neděli o víkendu následujícím po 10. srpnu nebo mu před-
cházejícím doba nočního klidu vymezuje od 2.00 do 6.00 h. (v roce
2017 jde o noc z 12. na 13. 8.), a Letní noc, při které se v noci ze soboty
na neděli o posledním srpnovém víkendu doba nočního klidu vymezuje
od 2.00 do 6.00 h. (v roce 2017 jde o noc z 26. na 27. 8.),

• projednala návrh novely přílohy obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve
statutárním městě Brně, a navrhlo stanovit podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů tak, že pálení bude povoleno ve středu,
v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,

• souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 2073/2 o výměře 1 807 m2, k. ú.
Řečkovice, (zastavěná plocha pod budovou nákupního centra Vysočina)
společnosti QLH Czech.

Na své 35. schůzi 26. dubna 2017 rada:
• schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská

Country fontána Řečkovice 2017“ s MUDr. Pavlem Kopřivou, 
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečko-

vicích s MUDr. Pavlem Kopřivou, za účelem pořádání festivalu „Brněnská
Country fontána Řečkovice 2017“ dne 17. 6. 2017, 

• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru
v Brně-Řečkovicích se spolkem Orel, za účelem pořádání ústředního
Orelského Folklorního festivalu dne 2. 9. 2017,

• schválila smlouvu o dílo se společností HT DVEŘE, s. r. o., na plnění
zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních dveří do bytů v domech
Novoměstská 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19, Brno-Řečkovice“. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Oprava cesty k Vránovu mlýnu

Když jsme loni opravili první úsek cesty od tunýlku při ulici Maříkova
směrem k Vránovu mlýnu, slíbili jsme, že budeme pokračovat směrem
k rybníkům hned jak to bude možné. Tato situace nastala právě v minu-
lých dnech díky výměně povrchu na ulici Jandáskova. Odfrézovanou

podstatnou část starého povrchu vozovky jsme použili na opravu a zpev-
nění výše uvedené komunikace, při vynaložení minimálních nákladů.
Přejeme Vám všem krásné pěší i cyklistické výlety v této lokalitě, a moto-
risty, kteří tudy musí projíždět ke svým nemovitostem, prosíme o maxi-
mální ohleduplnost.

Sportovní setkání seniorů

V loňském roce se v Komíně uskutečnil velmi úspěšný 1. ročník spor-
tovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic a Mokré Hory
a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás všechny, kteří se
k nám chcete připojit, pozval na letošní 2. ročník tohoto setkání. Spor-
tovní disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a náladě Vás, účastníků.
Tentokrát se sejdeme v sobotu 20. 5. 2017 od 9.30 h ve sportovním
areálu ZŠ Pastviny v Komíně. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše je
plně hrazeno z prostředků městské části. Rádi Vás všechny uvidíme,
zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové na tel. čísle
541 421 723. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Jednou z celonárodních akcí, o níž dnes ví už převážná část lidí, je Den boje
proti rakovině. Podle symbolu, který jej provází, se mu říká také Květinový
den. Jak se již stalo tradicí, koná se druhou středu v měsíci květnu. Letos to
tedy bude 10. 5., prodej je od 00:00 do 24.00 hodin. Může se to zdát komické,
ale v tomto čase je skutečně možné prodávat za 20 Kč žluté umělé kytičky,
které se stanou pro kupujícího pěkným suvenýrem a pro organizátora akce,
Ligu proti rakovině, zdrojem finančního příjmu na projekty určené jak k pre-
venci, tak i přímé léčbě zákeřné rakoviny ve všech jejích podobách. Je až
děsivé, jak moc nás tato choroba sužuje, doslova při tom běhá mráz po
zádech. Je dnes již malým zázrakem, když v rodině nebo minimálně v pří-
buzenstvu není nikdo, kdo by se s nemocí nesetkal. Není proto divu, že se
jak státní, tak i nestátní zdravotnická zařízení všemožně snaží získat nové
poznatky a přijít na další metody léčby. Letošním tématem jsou nádorová
onemocnění hlavy a krku.

Přiznám se, že mně tato dobrovolnická aktivita dělá radost. Když už nemo-
hu pomoci jinak, tak alespoň takto. A ty stejné pocity mají i moji kolegové

z řad členů místní organizace KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora, kteří se
zase do akce jako každoročně zapojí. Jmenovitě to budou Petr a Kateřina
Roháčkovi, Ivan Koláčný, Kateřina Svobodová a Jiří a Anežka Prchalovi. Kdo
si bude kupovat kytičku třeba poprvé, ať se nebojí si prodávajícího prověřit.
Opět je podmínkou mít u sebe průkaz opravňující k prodeji, s číslem, které
musí korespondovat s číslem výběrčího vaku na peníze. Dalšími podmínkami
jsou věk nad 18 let (v případě dvojice alespoň jednoho z nich) a občanský
průkaz. S prodejem sázíme na tradiční místa – po trase od konečné tramvaje
po Palackého náměstí, u prodejny Billa v obchodním středisku Vysočina
a v sídlišti nad Gymnáziem T. Novákové.

Podle vaší štědrosti v minulých letech usuzujeme, že vám podpora dobré
věci není vůbec cizí. Je také milé vědět, že v počtu prodaných kytiček patříme
k těm aktivnějším městským částem. Proto již nyní předem přijměte velký
dík. Na viděnou o Květinovém dni.

Jiří Prchal, za partu dobrovolníků

Den boje proti rakovině 2017

HORTUS sdružení zahrádkářů
zájezdy 2017
Pojeďte s námi za hranice všedních dnů! 

JARO: dne 20. 5. 2017 – Litomyšl  
cena: člen 270 Kč, děti 220 Kč, nečlen 310 Kč
1. ZAHRADNICTVÍ 
2. ZÁMEK V LITOMYŠLI
3. PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM
4. ZASTÁVKA V ČERNÉ HOŘE – MOŽNOST NÁKUPU 

ŘEZNICKÝCH SPECIALIT

ODJEZDY: 
vždy ÚMČ Brno-Medlánky v 7.00 hod., 
Řečkovice – konečná tram.1 v 7.15 hod.

KONTAKT: 
přihlášky přijímá paní J. Řezáčová, 
tel.: 604 467 842 

NEZAPOMEŇTE: 
senior pasy, průkazy ZTP a podobné.
Pauza na individuální občerstvení 
bude vždy upřesněna. 
Eventuální změny programu vyhrazeny.
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Na kus řeči s Ing. Ivanem Melicharem
Seriál rozhovorů se zastupiteli naší městské
části již skončil a my pokračujeme v rozhovo-
rech se zaměstnanci úřadu městské části. Ten-
tokrát přišel čas na povídání s Ing. Ivanem
Melicharem, který stojí v čele bytového odbo-
ru necelý rok. Nejen o pracovních tématech
jsme hovořili u něj v kanceláři.

Mohl byste popsat pracovní náplň bytového
odboru a uvést, kolik má pracovníků?

Bytový odbor se zabývá správou bytového
fondu, sestávajícího z  bytových domů

a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, zajišťuje i správu tech-
nických zařízení v těchto domech umístěných a zabudovaných. Bytový
odbor funguje ve složení vedoucí bytového odboru, technik (Libor Šimonek)
a účetní (Lucie Karásková). Tímto bych jim chtěl zároveň poděkovat za per-
fektní spolupráci.

V jakých případech se na bytový odbor můžou občané obracet?

Na pracovníky bytového odboru se občané mohou obracet v mnoha pří-
padech. Podněty nájemníků nám slouží například k sestavení plánu oprav
bytových domů na budoucí období. Řešíme také opravy a havárie v bytech,
zajištujeme evidenci smluv, zpracováváme žádosti o byt. Toť výčet toho
nejdůležitějšího.

Mohl byste zmínit nejvýznamnější akce, které bytový odbor realizoval v letošním
roce?

Nejvýznamnější akcí, která proběhla v roce 2016 a začátkem roku 2017,
byla rekonstrukce bytových jader. Podařilo se nám zrekonstruovat celkem
123 bytových jader. Nájemníkům jsme předali kompletně zrekonstruovaná
bytová jádra, tedy včetně nové kuchyňské linky, spotřebičů, koupelny,
záchodu a podlah.  S ohledem na bezpečnost nájemníků byla provedena
nová elektroinstalace. Tímto je potřeba poděkovat nájemníkům bytových
domů, kde rekonstrukce probíhala, za trpělivost, shovívavost, a odměnou
jim budiž nová, bezpečná a moderní domácnost. Za zmínku stojí i menší

akce, které jsme zrealizovali, jako například zasklení lodžií v prvním patře
domů na Novoměstské ulici nebo oprava elektrorozvodných jader.

Předpokládám, že na bytovém fondu je stále co opravovat. Jaké akce jsou v plánu
na letošní rok?

Letos nás čeká kompletní rekonstrukce bytového domu Palackého nám 9.
Tento téměř sto let starý dům, který je součástí blízkého okolí radnice, potře-
buje nový kabát. Dojde k rekonstrukci jednotlivých bytů tak, abychom
nájemníkům zajistili důstojné bydlení. Zvenku dostane dům novou fasádu
společně s novými okny. Dojde i k úpravám terénu kolem domu. 

Dále v průběhu roku 2017 a následně v roce 2018 v domech na ulici Novo-
městská vyměníme všechny vchodové dveře do bytů a opravíme vstupní
prostory, tak aby se nájemníci cítili bezpečněji a aby se zvýšila kultura byd-
lení.

Naše městská část patří mezi ty středně veliké v rámci města Brna. Jak si stojíme
při porovnání počtu bytových jednotek v majetku města?

Bytový fond naší městské části je relativně malý, spravujeme 430 bytů.
Lidé ovšem mají zájem zde bydlet, průběžně zpracováváme nové a nové
žádosti. Logicky z toho plyne, že počet žadatelů o byt několikanásobně
převyšuje počet uvolněných bytů. Ročně přidělíme kolem pěti bytů.

Na závěr si dovolím oblíbenou otázku: Jaké máte koníčky?

Mým hlavním koníčkem je jednoznačně sport. Jsem členem tenisového
klubu TJ Mokrá Hora. Tenisu se věnuji aktivně jako hráč, ale i jako trenér.
Spolu s dětmi, hlavně s mojí dcerou, trénujeme tenisový potěr a pořádáme
tenisové tábory. Fotbal, díky synovu „angažmá“ ve fotbalovém klubu 
FC Medlánky, je spolu s výstavbou nové „umělky“ také mojí srdeční záležitostí.
Nesmím opomenout svoji ženu, se kterou se rádi podíváme do divadla,
naposledy to bylo Divadlo Boleslava Polívky. Rádi zajdeme do kina, ale i na
dobrou večeři.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji všechno nejlepší v osobním i pracovním
životě.

S Ivanem Melicharem si povídal Martin Otčenášek

Architekt města vyráží za obyvateli městských částí
Kancelář architekta města

Brna plánuje na květen a červen
velkou jízdu po městských čás-
tech. Na celkem sedmi setkáních
s názvem KAM jede k VÁM! se
městský architekt a jeho kolego-
vé setkají s obyvateli jednotli-
vých městských částí, představí
jim, co KAM dělá, vysvětlí aktu-
ální situaci kolem územního plá-
nu a dalších  „horkých témat“,

zjistí názory a potřeby místních a na závěr s nimi třeba i zajdou na pivo. 
Důležitým bodem setkání budou Vize prostorového rozvoje města, které

se promítnou do koncepčního výkresu územního plánu a jeho zadání,
a KAM na ně chce znát názor co nejvíce obyvatel města Brna. „O územní
plán se zajímá malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který
je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozor-
nost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to změnili a vtáhli
obyvatele jednotlivých městských částí do plánování jejich města

a srozumitelným jazykem s nimi probrali otázky územního plánu,
a také to, co je v místě, kde bydlí, trápí a těší“, popisuje akci ředitel KAM
Michal Sedláček.

Brno má jeden z nejstarších územních plánů u nás. Je z roku 1994 a v mno-
ha ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkání vysvětlí, proč má Brno
druhý nejstarší územní plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu
územní plán slouží, jak se dá měnit, i dopady tohoto dokumentu na Brno
a Brňany. 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 18 hodin ve společenském
centru Sýpka na Kytnerově 1a v Medlánkách. Po prezentaci na téma „územní
plánování“ bude následovat moderovaná diskuse, ve které bude moci každý
vyjádřit svůj názor, a na závěr neformální diskuse s občerstvením. Bude
také možno přímo na místě vyplnit anketu Vize prostorového rozvoje města.
Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží,
D43 nebo nedostatek bytů v Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osob-
ního setkání s architektem města, který byl 5. dubna ve své funkci
 přesně rok, a jeho týmem.

BcA. Veronika Machátová, Kancelář architekta města Brna

NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

nabízí k pronájmu 

volné kancelářské prostory (17 m2) v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, Brno.

Bližší informace o nabízeném prostoru, který bude k dispozici od 1. 5. 2017, 
podají pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ

p. Ing. Stloukal, tel. 541 421 743 a p. Širhalová, tel. 541 421 722
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Pozvání do staletí, kdy Morava předběhla svět
V dnešní hektické době, kdy zlou zprávu střídá zpráva ještě horší, bychom
se měli na chvíli zkusit odpoutat od kruté současnosti a zadívat se na chvíli
do historie, kdy vzájemná tolerance byla spíš samozřejmostí než zvláštností,
kdy vedle sebe dokázali v klidu žít katolíci i protestanti a kdy vznikala význam-
ná umělecká, stavební i literární díla trvalé hodnoty.

Výstava MORAVA TOLERANTNÍ, s podtitulem O DOBĚ, KDY MORAVA
PŘEDBĚHLA SVĚT, nám přiblíží život na Moravě v 15. a 16. století, kdy – na
rozdíl od našeho území – byla velká část Evropy zmítána náboženskými
i národnost ními spory a válkami.

Výstavu připravila Českobratrská církev evangelická v Brně ve spolupráci
s Výborem pro národnostní menšiny našeho ZMČ. Výstava čítá více než 

30 závěsných panelů s fotografiemi památek, doprovodným textem a kres-
bami rodových znaků z ateliéru brněnského heraldika Jiřího Hanáčka.
Výstavní panely budou až do konce prázdnin instalovány v přízemních
chodbách naší radnice a v úředních dnech budou volně přístupné veřejnosti
ke zhlédnutí.

Slavnostní zahájení s přednáškou představitele ČCE Mgr. Jiřího Grubera
a s vystoupením pěveckého Farního sboru ČCE ze Silůvek proběhne ve
středu 17. května v 18 hodin v přízemí radnice. Na krásnou a poučnou
výstavu srdečně zve Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM

O pivním festivalu s Danielem Budíkem

Daniel Budík je sympatický mladý muž, který svou sportovní postavou rozhodně
nepřipomíná někoho, „kdo dělá do piva“. Ale zdání může klamat, v pivech se
vyzná jako málokdo.

Stojíte za pořádáním už druhého ročníku Festivalu minipivovarů v Řečkovicích.
Jak jste na to přišli a proč zrovna u nás?

Důvodů existuje hned několik. Prvním je, že jsem řečkovický rodák. Dru-
hým důvodem je, že před asi pěti lety jsme s mým kolegou v Řečkovicích
založili pivotéku Pivní lékárna. Zpočátku šlo o přivýdělek ke studiu, nicméně
postupně jsme se rozrostli a započali s distribucí produktů zahraničních
i českých pivovarů. A vzhledem k tomu, že se nám vždy líbil řečkovický
amfiteátr, jednalo se o jasnou volbu. Navíc se jedná o areál pivovaru, takže
jde o takové spojení slavné minulosti s tím nejlepším, co současná pivní
scéna nabízí.

Pamatuji si, že vloni bylo celý den vedro jak v pekle. Poznamenalo extrémní
počasí účast na akci, nebo jste byli spokojení?

To máte pravdu, přes den teploty šplhaly až k 35 stupňům. Vzhledem
k tomu, že šlo o první ročník, těžko odhadovat, jaký vliv to mělo. Patrným
důsledkem však bylo, že velké množství návštěvníků přicházelo až v pozdních
odpoledních hodinách. Pro letošní ročník však musím všechny potenciální
návštěvníky upozornit, že přes celý den lze v areálu najít spoustu krásných

stinných míst. S účastí jsme byli spokojení, lehce překonala naše očekávání
a věříme, že letos se nám podaří návštěvnost i kvalitu festivalu posunout
zase o stupínek výš. Naším hlavním cílem však je navázat na skvělou atmo -
sféru festivalu a vytvořit pěknou tradici.

Čeká nás na festivalu něco obzvlášť zajímavého?

Lehce jsme obměnili sestavu pivovarů. Ty nejoblíbenější opět přijedou
a doplníme je novými objevy, které jsou na špičce kvality mezi řemeslnými
pivovary. Návštěvníci se také mohou těšit na pestrou nabídku zahraničních
speciálů. Zahraniční pivovary bude reprezentovat například nejstarší kon-
tinuálně fungující pivovar na světě, Weihenstephaner z Bavorska, který vaří
pivo již od roku 1040.

Další novinkou bude také čepování do speciálních degustačních sklenic
o objemu 0,3 litru, které jsme nechali vyrobit speciálně pro Řečkovický
festival minipivovarů a budou k zakoupení při vstupu. Chceme také vylepšit
možnosti vyžití pro malé děti skákacím hradem a stejně jako v loňském
roce bude festival doprovázen živou hudbou a moderovat jej bude Ondra
Urban z rádia Evropa 2.

Máte co nabídnout i těm, kteří pivo zrovna nemusí?

Určitě, k dispozici bude točený cider. Některé pivovary nabídnou své
nealkoholické sladové nápoje. Stejně jako v loňském roce bude otevřený
bar s ostatními nealko a alko nápoji. 

Vloni mně osobně na akci chyběla větší nabídka jídla, pivních specialit. Jak to
bude vypadat letos?

Určitě se vynasnažíme nabídku zpestřit. Tím, že se jednalo o první ročník,
kde byla těžko predikovatelná účast, museli jsme i nabídku jídla částečně
přizpůsobit. Tento rok však s Petrem Jonášem z restaurace Wellington zapra-
cujeme na jejím rozšíření a lepším propojením s pivní nabídkou.

Prozraďte mi, jaký máte k akci osobní postoj. Kážete pivo a pijete víno, nebo jste
pravověrný pivař?

Přiznám se, že ačkoliv ostatní alkoholické nápoje určitě nezatracuji a rád
ochutnávám, pivo je na prvním místě. Na světě je více než sto pivních stylů
a nás velmi baví objevovat pivní pestrost a předávat ji dál, například právě
tímto festivalem, kde kromě klasických českých ležáků můžete ochutnat
spoustu dalších pivních stylů.

Tomu říkám příkladný přístup. Jak Vás tak poslouchám, už se těším, co všechno
letos na festivalu ochutnám. Tak na viděnou v sobotu 10. června.

Převážně o pivě si Danielem Budíkem povídal Oliver Pospíšil.

Brněnská muzejní noc na gymnáziu v Řečkovicích
Řečkovické gymnázium se po loňském úspěchu opět aktivně zapojí do
akce Brněnská muzejní noc v sobotu 20. 5. 2017. Pro veřejnost bude od
17 do 21 hodin přístupná jedinečná  „Přírodní laboratoř“ s naučnou
 stezkou v areálu školní zahrady. 

Jako novinka, kterou nelze spatřit nikde jinde, je letos pro návštěvníky
připravován originální model odvalovací bezlopatkové turbíny. Tento
unikátní vynález českého vědce doc. Ing. Miroslava Sedláčka, CSc., získal
řadu mezinárodních patentů a ocenění (viz článek DA VINCI Z MORAVY

v on-line verzi zpravodaje ŘEČ). Kromě části expozice, věnované obno-
vitelným zdrojům energie a různým fyzikálním zákonům či experimen-
tům, se zde nachází řada zajímavých a neobvyklých biologických
stanovišť (např. i možnost pozorování mikroskopem), ale i exponáty
z oblasti geologie. Více informací se dozvíte na internetové adrese
http://bmn.gyrec.cz/.

Ondřej Bursa, sexta A, GYREC
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PLACENÁ INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
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
HLEDÁME dlouhodobý pronájem pro 4člennou rodinu ve 3+1 
v Brno-Řečkovicích nebo okolí. Volejte kdykoliv 605 272 532.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
OPRAVA komínů, střech, omazání hřebenáčů a nátěry plechů provedu.
Tel.: 737 905 923
ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize, hromosvody.
Tel.: 608 850 834
PRONAJMU GARÁŽ dlouhodobě. Ul. Novoměstská. Tel.: 603 858 851
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, Tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PRONAJMU pokoj(e) ve 3+1 ul. Žitná (u Billy) Tel.: 721 221 616

PŘIJMEME PRACOVNÍKY NA HPP S INVALIDNÍM DŮCHODEM 
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE STRÁŽNÝ, RECEPČNÍ, 
PSOVOD A DOZOR. NÁSTUP DLE DOHODY.
PPH spol. s r. o., WURMOVA 3, BRNO. TEL.: 602 595 682
Otvíráme PSÍ SALON – MALÝ PES zaváděcí cena v termínu do 
10. 6. 2017 – koupání a střih je 250 Kč, objednáte-li se v tomto termínu, 
cena bude platit i v následujících měsících. Tel.: 777 088 801
PRONAJMU garáž na Mokré Hoře v lomu. Tel.: 724 336 214 po 19 hod.
Hledáme pomocnou sílu na úklid kanceláře v Řečkovicích cca 3x týdně.
Vhodné pro maminky na MD nebo vitální seniory. T.: 734 288 888
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
Nabízím seniorce jedno místo v autobusovém zájezdu na týdenní pobyt 
v termálních lázních Podhájska na Slovensku v termínu od 4. 9. 2017. 
Nutno uhradit předem zálohu. Ubytování v areálu lázní, doprava 
i permanentka na vstup do lázní v ceně zájezdu. Tel.: 777 288 856.
HLEDÁM dlouhodobý pronájem bytu. Děkuji za nabídky. T.: 731 070 463
Hledáme paní na úklid do ÚSP v Brně-Řečkovicích i na poloviční úvazek.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Informace na tel. č. 603 841 497
Internetový obchod v Brně Řečkovicích, přijme na dlouhodobou brigádu
řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele a následné 
balení zboží do balíků. Požadujeme: práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), 
denně 4–7 hodin (od cca 8.30 hod.), mzda 70–90 Kč/hod., ŘP + praxe 
v řízení os. automobilu. Prosím o zaslání životopisu: ekomarket@seznam

J U B I L A N T I
duben 2017

Marie JANKOVÁ 102 let

Vladimír ŠVANDA 97 let

Amálie BUREŠOVÁ 94 let

Věra KUČEROVÁ 93 let

František DUFEK 93 let

Ivan KOLYBELNÍK 91 let

Rajmund STEJSKAL 90 let

Olga KOLÁŘOVÁ 90 let

Karel PROCHÁZKA 85 let

Marie PAVLŮ 80 let

Eva PAŠKOVÁ 80 let

Jiřina ŠKOLAŘOVÁ 80 let

Jarmila SPÁČILOVÁ 80 let

Jiří GABRYŠ 80 let

Evžen HACHLER 80 let

Vlastislav NOVOTNÝ 80 let

Věra PLÍŠKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

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 
16. května v 18.00

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY v 18.00
23., 24. a 31. května

ZUŠ Open 2017 – 30. května 
Celostátní happening základních uměleckých škol

pod záštitou Magdaleny Kožené.
Více na www.zusopen.cz. 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

vás zve na příměstský tábor

Případy 
Sherlocka 
Holmese

Od 28. srpna do 1. září 2017, hry, rukodělky, výlety po Brně.
Propozice a přihláška: http://reckovice.pionyr.cz/primestsky-tabor.
Kontakt:
Barbora Tykalová, 
barca@severka.cz, 
776 880 792.
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DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

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

https://www.facebook.com/ddmfrikulin/.

Nabídka příměstských táborů
DDM Frikulín Vás zve na příměstské tábory během letních
prázdnin. Plánujete pro své děti program na léto? Máte mož-
nost vybrat si z široké nabídky našich táborů. Pro děti od 2 do
5 let je připraven program Táborníček. Na starší děti čeká dob-
rodružství v džungli, cestovatelské objevování, budeme se
topit v barvách, zažijeme veselé dovádění na koupalištích,
seznámení s indiány a spousty dalších dobrodružství. Nevá-
hejte a vybírejte, poslední volná místa čekají právě na Vaše
děti. Celou nabídku táborů najdete zde: http://www.helcelet-
ka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/start.

Adresa: DDM Frikulín, Gromešova 1, Brno-Řečkovice.
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463, 

e-mail: frikulin@helceletka.cz.

Akce, které vás čekají v následujících měsících:
Dětský den s Klubem Frikulín:
Hravé dopoledne pro všechny
malé děti a rodiče. Čeká na Vás
skákací hrad, trampolína, elektric-
ká autíčka, otevřená zahrada a
další dětská dobrodružství.
KDY: čtvrtek 1. června 2017.
ČAS: 9.00–12.00 hodin.
KDE: DDM Frikulín, Gromešova 1,
Řečkovice.
INFORMACE: Zuzana Červinková, 721 079 626, 
e-mail: frikulin@helceletka.cz.

Hurá na prázdniny: Ohlédnutí za školním rokem na DDM Frikulín.
Společně jsme si užili hodně legrace, tvořivého napětí, radosti z ori-
ginálních výrobků, nápadů a máme spoustu společných zážitků.
Čeká na Vás otevřená zahrada, trampolína, pingpongový turnaj,
motokáry a drobné tvoření, sladké točení a opékání špekáčků (špe-
káček, chléb s sebou).
KDY: pátek 9. června 2017.
ČAS: 14.00–19.00 hodin.
KDE: DDM Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice.
INFORMACE: Ivana Bláhová, 775 174 463, 
e-mail: frikulin@helceletka.cz.

Zájezdy pro seniory
Lázně Velký Meder na Slovensku
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory. Odjezd ve středu 17. května
2017 v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice, Palackého nám. (ve směru
do Králova Pole), návrat do 21:00 hodin.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436,
v pracovních dnech od 16:00 do 20:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého
nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Rychnov nad Kněžnou - Potštejn u Vamberka
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Rychnov nad Kněžnou
- prohlídka zámku, židovské synagogy a muzea hraček, Potštejn uVamberka
- procházka na zříceninu hradu. 
Odjezd ve čtvrtek 1. června 2017 v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje
č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně ve dnech 18. 5. a 25. 5. 2017 v době od 15:30 do 16:00
hod. před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5. Cena zájezdu 200 Kč.
Pořádá Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.

Jaroměřice nad Rokytnou - Polná u Jihlavy - Žďár nad Sázavou
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase:Jaroměřice nad Rokytnou
- prohlídka zámku a zahrady, Polná u Jihlavy - prohlídka děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou - prohlídka zámku (bývalý cis-
terciácký klášter) s expozicí Muzea nové generace.
Odjezd ve středu 21. června 2017 v 7:15 hod. od budovy radnice MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hodin.
Přihlásit se lze osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před
přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice městské části ve dnech
17. května, 31. května a 14. června 2017 od 15:30 hod. do 16:00 hod. u paní
Marie Přibylové nebo v pracovních dnech od 17. května do 14. června 2017

na tel. číslech 723 106 228 a 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora.

Mgr. Petr Štancl,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

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

Během května a června bude již možné on-line přihlašování do
našich kroužků na nový školní rok:
Zaměřujeme se na pestré a zábavné výtvarné činnosti a keramiku
či točení na kruhu pro děti i dospělé.

Nabídka kroužků:
Výtvarky s keramikou pro
děti podle věku – předškoláci,
školáci a děti od 11 let. Pondě-
lí–středa, různé časy. Viz nabíd-
ka na webu.
Keramika pro školáky
s vyzvedáváním ze ZŠ Novo-
městská – úterý a čtvrtek
15.45–16.45.
Keramika pro školáky ve
středu (s možností vyzvednutí
ze ZŠ Letokruh), 15.00–16.30.
Keramika s možností točení
na kruhu pro dospělé a nácti-
leté, středa 18.15–20.15.
Baby hňácání pro děti od 1,5
roku s doprovodem, úterý
9.30–11.00.
Baby ateliér pro děti od 1,5 roku s doprovodem, čtvrtek,
9.00–10.15, 10.15–11.30.
Výtvarné pondělky pro dospělé, cca od 18 hod.
Informace: J. Podzemná, domino@helceletka.cz, 725 803 059.
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Milé překvapení na konečné
zastávce tramvaje č. 1

Na letošní Velikonoční pondělí jsme doprovázeli vnučku a tříletou prav-
nučku na vlak. Při příchodu na konečnou zastávku jsme slyšeli lidové pís-
ničky, hrané na housle. Houslista ustrojený do kroje, příjemného vzhledu,
vyzařoval dobrou náladu a hlavně pěkně hrál. Tak jsme si jej poslechli.
Překvapeni jsme byli v okamžiku, kdy k nám přistoupil s dotazem, kterou
písničku má zahrát. Po dohodě se tak stalo. On však navázal kontakt s naší
pravnučkou s dotazem, zda chodí do školky. Ona odpověděla, že ano.
Na další otázku, zda tam i zpívají, odpověděla také, že ano. Po vzájemné
dohodě si oba nacvičili text písničky  „Ovčáci, čtveráci…“ Po té si to oba
vyzkoušeli a vrcholem našeho překvapení bylo, když tento pán jí položil
housle do ruky a obsluhoval hmatníky se smyčcem a ku podivu společně
zahráli a zazpívali tuto písničku. Po nástupu do tramvaje s námi nasedl
a jel jednu stanici, kde zřejmě obveselil další posluchače. Můžeme říci,
že okolostojící cestující to ocenili. My mu touto cestou děkujeme a pře-
jeme, aby mu jeho přístup k životu vydržel ve zdraví co nejdéle.

manželé Jirků

O Velikonocích u nás ve školní
družině na ZŠ Novoměstské

Velikonoční dílničky jsou jednou z akcí, kterou se snažíme prohlubovat spo-
lupráci dětí, rodičů a školy. Rodiče, prarodiče a děti se během tvoření projevili
v kreativitě a originalitě. Chuť k práci se ukázala v kráse pedigových klícek,
kuřátek, košíčků a voskových kraslic, které si děti odnesly domů. Doufám,
že se nám touto velikonoční akcí podařilo přivolat kouzlo svátků a podpořilo
dobrou věc. Část finančního příspěvku na materiál pošleme již tradičně
ZOO Brno na adopci zvířátka. P. Dubanská

ZŠ Brno, Novoměstská 21, přijme do pracovního poměru 
na plný úvazek VYUČENOU KUCHAŘKU. Nástup možný od 
1. 9. 2017. Kontakt: 541 321 508

Moravský kras uklizen
První dubnovou sobotu jsme se tradičně účastnili Vlečky – úklidové akce
všech jihomoravských pionýrů. Po loňském okolí železniční trati v Řečko-
vicích jsme letos uklízeli v Moravském krasu. Konkrétně jsme prošli trasu
Křtiny – Babice – Adamov, která nebyla nijak náročná a zvládli ji i ti nejmenší.
Dlouhá byla 8,8 kilometrů a dostavilo se celkem 30 severáků + 1 pes.

Na cestu jsme vyrazili z Křtin s úsměvem a elánem vyčistit přírodu od
odpadků. Kousek jsme šli po silnici, kde toho nebylo moc ke sbírání, ale jak-
mile jsme přišli k lesu, všichni si okamžitě navlékli rukavice, vzali pytle do
rukou a začali hledat i sebemenší papírky (obvzlášť některé děti byly velmi
pečlivé). Šli jsme po červené turistické značce až do Babic. V Babicích jsme
se naobědvali a zanechali jsme zde první várku našich pytlů k vyzvednutí.
Po obědě jsme se začali řídit žlutými značkami, které vedly až do Adamova.
Cesta byla klidná a odpadků jsme začali nacházet mnohem víc než na cestě
do Babic. V Adamově jsme je odstavili u popelnic před nádražím. Pak jsme
jen nasedli na vlak a odjeli domů za svými rodinami.

Všem zúčastněným děkuji, okolí Brna je zase o kousek čistější a příští rok
se těšíme opět na hojnou účast, s úklidem zase vracíme do našich domácích
Řečkovic.

A už v květnu, konkrétně ve středu 10., nás najdete prodávat kytičky na
podporu boje proti rakovině v rámci Českého dne proti rakovině.

Nikol Krejčiříková, 10. PTO Severka, Pionýr Řečkovice

Jarní úklid na „Staré Tišnovce“
v Mokré Hoře

V sobotu 8. dubna jsme se připojili k celostátní akci Ukliďme Česko
a vysbírali na lesní stezce vedoucí pod železniční tratí v místě původní
císařské dráhy zvané „Stará Tišnovka“, u Vránova mlýna nedopatřením
upuštěné obaly, lahve a různé jiné poztrácené předměty, které jejich
původní majitelé v lese zapomněli. Při předchozí obhlídce nejvhodněj-
šího terénu pro úklid jsme s údivem i nadšením mysleli, že budeme tento
rok téměř bez práce, nicméně s odpady je to trochu jako hra na scho-
vávanou nebo houbaření. Jsou často rafinovaně skryté a jejich odhalení
a posbírání vyžaduje cvičené oko a mnohdy i fyzickou zdatnost. Zvláště
když narazíte na archeologické naleziště v podobě staré skládky. V počtu
pěti dospělých a čtyř dětí jsme v úseku cca 300 metrů kolem stezky
a železniční trati naplnili 20 pytlů odpadu a nějaký šrot a kabeláž navíc.
Z nálezů by se dala slušně vybavit jedna domácnost – porcelánový servis
včetně příborů, židle, televizor, vysavač, koberec, boty…  Jen z toho
množství skla a plechovek by nikdo žádnou velkou radost neměl, všechno
prázdné. Nemám nic proti hrám, ale jestli je pro někoho zábavné scho-
vávat odpadky v lese, tak bych mu raději doporučila to houbaření. 

I další dny po úklidu má člověk zostřenější vnímání vůči odpadkům
než obvykle a tím i pocit frustrace, že ten kousek, co jsme uklidili, je jen
kapka v moři. Potěšující však je, že podle zkušeností z akce Ukliďme
Česko se na uklizených místech nové skládky tvoří již méně často, a akce
samotná na problém odpadu výrazně upozorňuje. Je tedy potřeba podě-
kovat všem, kteří jsou ochotni věnovat úklidu veřejných prostranství
kousek svého času, ať už organizovaně, nebo z vlastní iniciativy. A také
pozvat další dobrovolníky, aby se zapojili příště. Nemusí to být jen na
výroční akci, úklidy probíhají průběžně celý rok – viz uklidmecesko.cz.

Za úklidový tým
Iva Tůmová

Odpoledne se Spolkem 
za Zdravé Řečkovice

Srdečně zveme všechny občany na odpoledne se Spolkem za
Zdravé Řečkovice. Konat se bude v parku na Palackého náměstí
v neděli 21. května od 14:00. Dozvíte se zde podrobnější infor-
mace o naší činnosti a můžete s námi podiskutovat o tom, co
vás v Řečkovicích trápí nebo naopak těší. Hlavně si přijďte užít

příjemné odpoledne ve společnosti lidí, kteří v Řečkovicích žijí, chtějí o naši
městskou část pečovat a také naslouchat občanům a jejich podnětům pro
zlepšení životního prostředí. K tomu všemu vám zahraje živá hudba (skupina
Got Some) a bude připraven drobný program pro děti.

Za Spolek srdečně zvou Česlav Ulrich a Ondřej Štaud
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Zpívali na setkání s papežem Františkem, zazpívají i nám…
Milí přátelé z Řečkovic a Mokré Hory, jako správce zdejší farnosti bych Vás
rád pozval na zajímavou kulturní akci, která se uskuteční dne 3. června od
14:00 v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. Jedná se o hudebně-diva-
delní festival, na kterém vystoupí zajímaví hosté. Budete se moci podívat
na některá divadelní představení, z nichž hlavním lákadlem bude Zraněný
pastýř. Je to příběh člověka, který hledá smysl svého života. Hledá způsob,
jakým zaplnit prázdnotu svého srdce… Dále budou připraveny přednášky,
hry a divadla pro děti. 

Z hudebních uskupení, která si budete moci poslechnout, to bude napří-
klad Brno Gospel Choir nebo SBM, která bude hlavním hostem večera.

V srpnu 2016 se mnoho mladých lidí ze všech končin světa účastnilo „Svě-
tových dní mládeže“ v Krakově. Tyto dny vrcholily setkáním mládeže s pape-
žem Františkem a v českém centru doprovázela setkání právě Schola
Brněnské Mládeže – SBM. A právě 3. června máte jedinečnou příležitost
slyšet SBMKU i zde na open air festivalu „Full of life“. Více informací naleznete
na webových stránkách www.fulloflife.cz. Domnívám se, že v době, která
je plná nejistot a hledání zakotvení životů, může být naše nabídka pro všech-
ny zajímavá. 

Ze srdce žehnám všem v naší pěkné městské části a těším se na setkání
s Vámi. Jan Kotík, farář

Český rozhlas Brno 
popřál jubilantovi z Řečkovic
Speciální dárek dostal pan Rajmund Stejskal ke svým krásným 90. naro-

zeninám. Osobně mu přijela popřát moderátorka oblíbeného pořadu Bla-
hopřání s písničkou Květa Navrátilová. Na příjemnou návštěvu budou všichni
jistě dlouho vzpomínat. Ještě jednou přejeme všechno nejlepší, spoustu
chuti do života a hlavně pevné zdraví.

Koncert ke Dni matek a k 10. výročí
činnosti spolku Ženy50

Výroční 10. koncert ke Dni matek bude zároveň oslavou desetiletého půso-
bení spolku Ženy50. I v letošním roce tento koncert věnujeme jako dárek
ženám. Kromě krásných melodií a písní v podání špičkových interpretů se
můžete těšit i na několik překvapení, která chystáme. Budete mít např. mož-
nost zhlédnout vybrané fotografie  „fotoženek“ – účastnic oblíbených
kurzů „Fotografujeme pro radost“ a „Kreativní fotografie“.

Na koncertě se představí mladí umělci vystupující v  netradičním složení
čtyř violoncellpod názvem „Solitutticelli Cello Ensemble“. Ozdobou koncertu
bude světový barytonista, držitel ceny Thalie, Vladimír Chmelo, který je
jedním z mála českých a slovenských pěvců, kteří zpívali v newyorské Metro-
politní opeře, milánské Scale nebo v teatro Colon v Buenos Aires. Klavír bude
patřit pedagogovi JAMU doc. Janu Královi.

Hudební stránku koncertu připravila doc. Šárka Králová, moderuje již tra-
dičně Monika Brindzáková. 

Koncert proběhne v neděli 21. května, v Sále Otakara Motejla v budově
Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Začíná v 19.00 hod.
a vstup je ZDARMA. Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková.

Více informací naleznete na www.zeny50.cz
Rajmund Stejskal, Květa Navrátilová
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Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 1. liga mužů
21. 5. 1. NH Brno : Vítkovice 14.00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz (hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída – městský přebor muži
20. 5. SK Řečkovice : Řícmanice 16:30 hod.
27. 5. SK Řečkovice : Svratka B 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz (fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 3. C třída mužů
SHL Řečkovice a Orel Řečkovice
14. 5. a 21. 5. od 9.00 do 15.30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (orelský areál na Družstevní)

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga
15. 5. FC Zbrojovka Brno : Plzeň 17.00 hod.
aktuálně na www.fczbrno.cz (fotbalový stadion v Srbské ulici)

Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději do 15. 5. na
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
člen zastupitelstva MČ, 

předseda komise sportovní

Kam vyrazit za sportem?

SPORT
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Sportovní skupiny 
na ZŠ Horácké náměstí

Naše škola má dlouholetou tradici zaměřenou na rozvoj sportovní vše-
strannosti. V každém ročníku na druhém stupni je jedna třída rozdělena na
sportovní a jazykovou část.

Výuka u všech předmětů probíhá stejně, třída funguje jako celek, skupina
se rozděluje pouze v době volitelného předmětu: jazyková část - cizí jazyky,
sportovní - rozvoj pohybových schopností a dovedností a zvýšení celkové
fyzické zdatnosti. To však neznamená, že by se sportovci cizí jazyk neučili. Od
6. ročníku je povinná výuka jazyka anglického a od sedmého ročníku výuka
němčiny. Žáci sportovních skupin jsou proto výborně připraveni na přijímací
zkoušky na střední školy jak z hlediska vědomostí, tak sportovní výkonnosti.
Dost často využívají možnost studia na sportovních gymnáziích.

Souběžně s výukou probíhá kurs plavání a jednorázové akce, jako je brus-
lení a jízda na koni nebo účast na sportovních a předváděcích akcích. Na
každoročním krajském přeboru v silovém čtyřboji naši žáci pravidelně dosa-
hují výborných výsledků. Skvěle si vedou žáci této skupiny také na běžeckých
a plaveckých závodech či v basketbalu a badmintonu, kde jsou schopni
porážet i žáky ze škol specializujících se na dané sporty. Součástí výuky je
i každoroční zdokonalovací lyžařský výcvikový kurs s výukou jízdy na lyžích
i na snowboardu. 

Zájemci mohou využít i možnost rozšiřujících tréninků, zaměřených na
další všestrannou sportovní přípravu nebo cíleně na zápas ve volném stylu
s trenéry TAK Hellas Brno. Zúčastňují se turnajů i mimo naši republiku a mají
tak možnost ověřit si znalosti cizího jazyka v komunikaci se sportovci z jiných
zemí. Mgr. Pavel Kučera

Mistrovství města Brna
v pétanque opět v Řečkovicích

Loňské vítězství reprezentace naší městské části v tomto pohodovém sportu
znamená, že letošní již 12. ročník mistrovství se bude opět konat v Řečko-
vicích. Týmy z brněnských městských částí budou zápolit na mlatovém fot-
balovém hřišti SK Řečkovice na Horáckém náměstí v neděli 11. června od
10 hodin. Pokud se chcete o této hře, ideální pro rodinné zápolení, dozvědět
více, přijďte se podívat.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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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
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