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Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Brna rozhodovalo v květnu
o rozdělení volných finančních prostředků. Část
byla určena i městským částem. Uspěli jsme
s žádostí o finanční transfer na rekonstrukci parku
na Horáckém náměstí ve výši 4 mil. korun. Celá

tato lokalita si revitalizaci bezpochyby zaslouží, nejvíce se to týká chod-
níků a dalších zpevněných ploch. S ohledem na to, o jak rozsáhlé území
se jedná, musíme kvůli finanční náročnosti postupovat po etapách
a práce rozložit do několika let. Letos v září tedy začneme rekonstrukcí
chodníků v okolí domu Horácké nám. 8/9 a směrem k domu Horácké
náměstí 6/7. Patrně jste si někteří také všimli, že na Horáckém náměstí
v květnu začaly opravy chodníků u ulice Novoměstská. V tomto případě
se jedná o samo statnou akci, která je financována městskou částí z pro-
středků na tzv. účelové komunikace. 

Chodníky akomunikace obecně jsou v Brně svým způsobem zapeklité
téma. Není až tak těžké nějaký chodník opravit, spíše mám na mysli sku-
tečnost, že o některé chodníky se starají městské části, a o některé přímo
město prostřednictvím své akciové společnosti Brněnské komunikace,
což občan zvenčí nepozná. Mnoho podnětů týkajících se oprav tak může-
me z městské části pouze přeposílat tzv. BKOMU (Brněnským komuni-
kacím). Letos se podařilo vyjednat například opravu chodníků na Žitné,
na Horáckém náměstí (naproti středisku Vysočina) a Novoměstské (podél

domů Novoměstská 63 a 61 a dále) nebo na Kárníkově (od radnice 
směrem k točně autobusu). Pak tu máme chodníky, jejichž opravu hradí
městská část. Letos jsme opravili chodník u domu Žitná 13 nebo před
domy na Medlánecké 16–20. V tomto případě je vše, nikoliv překvapivě,
otázkou rozpočtu městské části. V letošním roce jsme vyčlenili částku 1,5
mil. korun, což znamená zvýšení o 600 tisíc oproti roku 2016. Vnímám
množství podnětů, které se ohledně ne zbytných oprav vyskytují. Bude-
-li to jen trochu možné, navrhnu další zvýšení i do rozpočtu roku 2018. 

Právě v kontextu předchozího odstavce chci ještě několik řádků
využít k reakci na dopis, který mi asi před měsícem přišel od obyvatel
z ulice Kořískovy. Bohužel nebyl podepsán. Chtěl bych touto cestou
poprosit autora dopisu, aby se mi ozval, neboť celá problematika je
složitější a bez znalosti jeho adresy mu nemohu odpovědět. Na tomto
místě však předesílám, že právě Kořískova ulice nespadá ve smyslu
výše uvedeného do správy městské části, nýbrž že opravy má zajišťovat
město Brno.

Na závěr krátká odbočka do oblasti školství. Letošní školní rok je
posledním pracovním pro ředitelku Mateřské školy Škrétova. Paní Eva
Fojtíková odchází po 22 letech, která zde strávila aběhem nichž pomohla
vychovat stovky a stovky dětí, do penze. Chci jí tímto velice poděkovat
za její nasazení v náročné a velice zodpovědné profesi a přeji jí mnoho
spokojených let.

Krásný začátek léta přeje Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 36. schůzi 17. května 2017 rada:
• schválila novou  „Metodiku zadávání veřejných zakázek financovaných

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, kterou se ruší dosavadní metodika ze dne 4. 3. 2015, 

• schválila výpověď smlouvy odílo na zajištění tisku zpravodaje Řeč, uzavřené
dne 30. 6. 2016 se společností SAMAB PRESS GROUP, a. s., a to dle čl. IV. odst.
4.2. smlouvy o dílo: bez uvedení důvodu, s tříměsíční výpovědní lhůtou,

• souhlasila se zapojením ZŠ Novoměstská a MŠ Kárníkova do projektu
Jihomoravského kraje  „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“, financovaného Evropskou
unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci, na pozici
partnera s finančním příspěvkem, 

• vybrala za dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce bytového domu Palackého nám. 9, Brno-Řečkovice“ spo-
lečnost KOMFORT, a. s., a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem,

• schválila rozhodnutí o vyloučení uchazečů Tocháček, spol. s r. o., EBM TZB,
s. r. o., a PERFECTED, s. r. o., schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění
zakázky  „Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technických instalací
a slaboproudých rozvodů pavilonu D a E ZŠ Novoměstská 21“ nabídku
předloženou uchazečem FRAMA, spol. s r. o., a schválila smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem,

• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti
zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se Soukromou základní
uměleckou školou UNIVERSUM, s. r. o., za účelem uspořádání absolvent-
ského koncertu žáků hudebního oboru dne 15. 6. 2017,

• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích
s MŠ Kárníkova 4 za účelem pořádání slavnostního vystoupení školáků
pro rodiče dne 25. 5. 2017 a předvedení mobilního dopravního hřiště
31. 5. 2017. Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Uctění 
památky padlých

Starosta Marek Viskot a místostarosta René Černý uctili jménem měst-
ské části památku vojáků, kteří na konci dubna a začátku května 1945
ukončili okupaci naší městské části i celé naší vlasti. Položením květů
připomněli i ty naše občany, které toto smutné období stálo život.
Čest jejich památce.

ÚMČ
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V dubnu byla dokončena rekonstrukce byto-
vých jader v nájemních domech na ulicích
Novoměstská a Žitná. Stará umakartová jádra
byla nahrazena nově vybudovanými koupel-
nami, sociálními zařízeními a kuchyněmi.
Součástí rekonstrukce byla i nová instalace
elektřiny, odpadů a vzduchotechniky. Cel-
kem tak bylo zrekonstruováno 123 bytových
jader a je velmi potěšující, že za pomoci dota-
ce z Fondu bytové výstavby města Brna. Jsme
rádi, že veškeré práce byly provedeny v poža-
dovaných termínech a kvalitě. Nebylo to jed-
noduché, zhotovitelská firma musela brát
maximální ohled na jednotlivé nájemce a co
nejméně je prováděním rekonstrukce ome-
zit. Doufáme, že se to ve většině případů podařilo, a děkujeme všem
za projevenou vstřícnost a trpělivost. Hned po dokončení rekonstrukce
jsem dostal nápad zeptat se vybraného uživatele obecního bytu na
jeho názor a pár postřehů z této akce a získat tak i zpětnou vazbu pro

případné budoucí projekty. A protože se nepovažuji za zbabělce, požá-
dal jsem nakonec o malý rozhovor paní Vlastu Zoufalou z bytového
domu na Novoměstské 29. Byla to totiž právě tato dáma, která byla od
počátku nejvíce kritická a náročná nejen k projektu, ale i k prováděné
rekonstrukci.

Paní Zoufalá, chci se na úvod zeptat, zda byl dodržen termín zhotovení?

Protože můj byt byl první na řadě, nebyla ještě synchronizace všech
prací ze strany stavební firmy dokonalá, ale i přesto byl dohodnutý ter-
mín dodržen. Pokud vím od sousedů, práce poté probíhaly mnohdy
ještě plynuleji než u mne v bytě.

Měla jste nějaké zvláštní požadavky a byla jste spokojená s jejich realizací?

Byly to jen drobnosti, ale vím, že mně to užívání jádra a moje bydlení
zpříjemní a musím říct, že jsem nakonec spokojená.

Projevily se nějaké závady?

Drobné závady, které se během užívání vyskytly, byly bez problémů
a ihned vyřešeny.

Chcete něco dodat k celému projektu a jeho zhotovení?

Ano. Chtěla bych touto cestou poděkovat za sebe a určitě i za ostatní
nájemníky za vstřícné a konstruktivní jednání stavební firmě a pracov-
níkům ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, a to i přesto, že během stavby
vznikly určité komplikace a problémy. Všechny se nakonec podařilo
vyřešit.

Děkuji Vám za Vaše postřehy. Moc dobře víme, že celá akce nebyla zdaleka
dokonalá, ale to snad u tak velké rekonstrukce ani nejde. Jedno vím ale určitě,
kvalita bydlení v obecních bytech se každopádně zvýšila – a v tomto úsilí
chceme letos i v budoucnu pokračovat. Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Krátce z historie… názvy ulic
Při psaní článků o názvech ulic, o tom kdy a po čem či podle koho byly ulice

pojmenovány, jsem si všimla, že velká část ulic naší městské části se jmenuje
po lidech, kteří obětovali svoje životy během 2. světové války. Byli to lidé, naši
dřívější spoluobčané, sousedé, kterým nebyl lhostejný osud naší republiky,
zapojili se do odboje či pomoci jiným, a za to je čekala smrt.

Několik řečkovických ulic je spjato s operací Silver B.
Tato operace byla součástí dalších dvou výsadků, a to
Silver A a dnes nejznámějšího výsadku Anthropoid.
Všechny tři výsadky letěly společně v noci z 28. na 29.
prosince 1941. Výsadek Silver A měl za úkol na území
Protektorátu zajistit rádiové spojení sLondýnem anavá-
zat spojení s odbojovou organizací Obrana národa (Tři
králové). Výsadek Anthropoid měl provést atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Silver B měl za úkol předat radiostanici s krycím názvem
Božena. Všechny tři výsadky byly tedy na konci prosince
1941 vysazeny, ovšem chybou navigátora všechny
odesítky kilometrů jinde. Atady začíná neúspěch skupiny
Silver B, kterou tvořili Jan Zemek (1915–1994) aVladimír
Škacha (1920–1987). Muži se nacházeli o 50 km jinde,
než se plánovalo, radiostanice byla při seskoku poško-
zena, záchytné adresy, na které se měli obrátit, selhaly.
Nezbylo jim než porušit pravidlo a obrátit se o pomoc
na Zemkovy příbuzné. Ukrývali se v Řečkovicích u Zem-
kovy sestry Růženy a jejího muže Václava Kozáka, dále
u hostinského Recha, u zedníka Antonína Cupáka,
urodiny Antonína Bohatce. Nakonec jim pomáhaly
desítky osob, velká část právě z Řečkovic. Gestapo
jim však bylo stále na stopě. 

První obětí byl Antonín Bohatec (1901–1944).
Pracoval jako tajemník na řečkovickém úřadu a byl
12. prosince 1944 vylákán na údajnou služební
schůzku k vrchnímu starostovi Brna Oskaru Jude-
xovi, kde byl zatčen gestapem. Hned byl na gestapu
na Veveří tvrdě vyslýchán, pak ho převezli do cely
Kounicových kolejí, kde ještě ten večer spáchal sebe-
vraždu. Jeho ženě Antonii (1900–1945) se před gestapem podařilo sukrývaným
parašutistou Škachou uprchnout. Skrývali se u známých v Ostravě, byli však

3. ledna 1945 gestapem odhaleni a zatčeni. Paní Bohatcová prokázala velkou
statečnost, zmocnila se Škachovy zbraně a3 zatýkající postřelila. Byla popravena,
pravděpodobně v dubnu 1945 (nejsou záznamy), v Kounicových kolejích.

Dalším, kdo parašutistům pomáhal, byl Karel Gromeš
(1891–1945). Během 1. světové války byl vojínem
v rakousko-uherské armádě, po zajetí se přihlásil do čs.
legie v Rusku. Členům skupiny Silver B pomáhal od roku
1942 až do svého zatčení gestapem roku 1944. V lednu
1945 byl převezen z Kounicových kolejí do koncentrač-
ního tábora Flossenbürg. Zde byl při hromadné popravě
28. února 1945 zavražděn. Stejně krutý konec čekal Anto-
nína Cupáka (1903–1945). Zednický mistr z Mokré Hory
a později Řečkovic (žil na ulici, která je dnes po něm
pojmenována) se rovněž zapojil do pomoci Zemkovi

a Škachovi, po zatčení byl převezen do koncentračního tábora Flossenbürg,
kde byl rovněž 28. února 1945 popraven.

Hrou osudu aasi díky velkému štěstí oba parašutisté válku přežili. Jan Zemek
se na jaře 1945 přidal kpartyzánům vbuchlovských lesích. Po válce se rozhodl
zůstat v čsl. armádě, hned v roce 1950 byl zatčen a komunistickým soudem
odsouzen ke 2 letům vězení na Mírově. Po propuštění pracoval jako dělník v l.
brněnské strojírně. Zemřel vBrně roku 1994. Vladimír Škacha byl zatčen sAntonií
Bohatcovou v Ostravě v lednu 1945. Následoval převoz do koncentračního
tábora Flossenbürg, kde se setkal s muži, kteří mu pomáhali v jeho ukrývání
od roku 1942. Jedenáct z nich bylo v tomto koncentrační táboře popraveno.
Škacha nakonec přežil i pochod smrti. Po válce zůstal v Brně, působil např.
jako vedoucí první brněnské samoobsluhy. V roce 1968 emigroval s rodinou
do Kanady, kde byl vedoucím supermarketu. Zemřel v roce 1987.

Do pomoci parašutistům ze skupiny Silver B se zapojily desítky osob. Deva-
tenáct z nich bylo popraveno (mezi nimi šest členů rodiny Dvorských, rodiče
i s dětmi), muži asi většinou 28. 2. 1945 ve Flossenbürgu, Antonín Bohatec
spáchal po zatčení gestapem sebevraždu. O zavražděných ženách se neví nic
konkrétního, bylo jich pět a asi byly popraveny v Kounicových kolejích.

Výsadek Anthropoid vstoupil do historie, výsadek Silver B je v jeho stínu,
parašutistům se úkol zprovoznit radiostanici na území Protektorátu nezdařil.
Jejich spolupracovníci si však jistě zaslouží, abychom na ně nezapomněli.
A třeba se i trochu zamysleli, když budeme procházet ulicemi Bohatcova,
Cupákova či Gromešova.

Mgr. Dana Malíková

Jan Zemek

Vladimír Škacha

Manželé Bohatcovi

Karel Gromeš
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Na kus řeči s Liborem Stloukalem
V  našem seriálu rozhovorů došla řada na
vedoucího odboru správy majetku Ing. Libora
Stloukala. 

Pane vedoucí, jak dlouho vlastně pracujete na
řečkovickém úřadě a co jste dělal předtím? 

Mnohdy musím chvíli počítat, potom si
uvědomím jak to neskutečně utíká. Nicméně
šanci pracovat na úřadě městská části, ve které
jsem se i narodil a kde trvale, dnes již i svou
rodinou žiji, jsem dostal již v roce 2001. Právě
zde jsem uplatnil své znalosti z předchozích

zaměstnání naplno. Před rokem 1989 bylo mé působiště v podniku Pozemní
stavby, kde jsme se skupinou lidí připravovali realizaci velkých brněnských
sídlišť. Jednalo se nejen o typické paneláky, ale i objekty občanské vyba-
venosti (školy, nákupní střediska apod.) Doslova na mém stole vznikal napří-
klad projekt i našeho nákupního střediska. Po zrušení tohoto podnikového
„kolosu“ jsem jistou část života využil k budování bydlení pro svoji začínající
rodinu. V průběhu této činnosti mně byla nabídnuta velmi zajímavá práce
v zastupování české vzduchotechnické společnosti pro oblast Moravy.

Jste odbor, kde pracují převážně technici stavebního zaměření. Myslíte, že vás
nějak technické vnímání světa odlišuje od ostatních kolegů na úřadě, kteří jsou
třeba právního vzdělání?

Vnímání světa a procesů v něm může být díky různému typu vzdělání
různé. Dle mého je to ale vždy pouze o lidech. Nechtěl bych nikdy posuzovat,
zda technici jednají jinak než třeba lékaři, učitelé nebo právně vzdělaní lidé.
Pro mě je důležité, aby všichni, kteří se na úkolu podílejí, jednali ku prospěchu
plnění úkolu a tím ovlivnili celkový výsledek. Ne vždy se podaří najít jed-
noznačnou shodu, ale s jistou tolerancí se to většinou daří. Proces přípravy
investic potvrzuje, že zatímco jednotlivé akce jsou neživé, tak jejich zrod je
dán právě komunikací lidmi (projektanty, dotčenými orgány a organizacemi,
zhotoviteli, apod.). Následně, po dokončení zakázky, je dílo uvedeno v život
námi všemi, co jej začnou užívat.

Máte na starosti správu majetku, který je svěřen městské části, jde přes Vás pří-
prava investic i samotná realizace, to je slušný záběr. Pokud zapátráte v paměti,
na jakou investici nejvíc vzpomínáte a proč? 

Dotaz musím vzít částečně jako pochvalu všem pracovníkům odboru,
s kterými jsem dosud pracoval. V minulosti jste několik roků sdílel jako
zástupce samosprávy všechnu činnost s odborem, takže o ní víte mnohem
více než kdokoliv jiný. Veškeré minulé i stávající akce, které byly a jsou na
odboru připravovány, i zmíněná správa majetku, dopadly dobře jen díky
kvalitnímu personálnímu obsazení. Můj dík musí náležet investičním tech-
nikům, kteří drželi naši činnost nad vodou. Investic, které se za tu dobu rea-
lizovaly, bylo jistě mnoho. Spíš než vlastní akce se mně ale spíše vybavuji
překážky, které se musely překonávat. Od vzniku nutnosti něco udělat přes
schválení finančních prostředků, projednání projektů, stavební řízení, vlastní
realizaci až po dokončené dílo, které mohli začít občané užívat.

V Řeči se věnujeme aktuálním investičním akcím, přesto by stálo za to ohlédnout
se za nedávnou minulostí, co se povedlo a jaké zajímavé investice na odboru
chystáte.

Pravidelní a vnímaví čtenáři mají z mého pohledu dost detailní přehled
díky článkům, které byly již  zveřejněny. Pouze tedy doplním snad trochu

lakonickou odpověď na minulou otázku. Veškeré stavby v rámci sídliště
jsou víceméně připravovány s podporou dotací Ministerstva pro místní roz-
voj. V loňském roce byla dokončena IX. etapa regenerace panelového
sídliště. V rámci tohoto projektu bylo zrekonstruováno množství parkovišť
a vybudována nová hřiště. Tento trend by měl pokračovat. Pro nejbližší
období připravujeme rekonstrukci venkovních ploch střediska Vysočina
a na konečné tramvaje. Samozřejmě vznikají i akce, které nejsou tak vidět.
Během prázdnin dojde k rekonstrukci dvou pavilonů na základní škole
Novoměstská za více jak 5 milionů Kč. O dlouhodobějších plánech (revita-
lizace parku na Palackého náměstí nebo vybudování hřiště s umělým
povrchem) budou jistě čtenáři nadále detailně informováni.

S kolika pracovníky na odboru zvládáte tak rozsáhlou agendu?

Po personálním „otřesu“, ke kterému došlo před několika lety, je dnešní
činnost odboru v rukou tří pracovníků. Úkoly jsou tedy plněny, ale není již
prostor na detailnější a tím bezchybné zpracování jednotlivých úkolů. Pokud
budu vést dále činnost zaměstnanců odboru, budu se snažit vždy problémy
překonávat a řešit. Možná mohu i uvést své motto: „To, že něco drhne, nez-
namená, že to nefunguje.“

Pracujete v režimu veřejných zakázek, máte pocit, že se s poslední novelou
zákona o zadávání veřejných zakázek situace zlepšila, nebo stále zadavatel
tahá za kratší konec provazu?

Věřím a chtěl bych tomu věřit, že nové zákony obecně nevznikají jen
proto, aby účel světil prostředky. Věřím, nebo se alespoň o to snažím, že
zákonodárci připravují a schvalují zákony pro občany této země co nejpeč-
livěji. To, že to mnohdy tak nevyzní, je věc jiná. I my se setkáváme při naší
činnosti s občany i dalšími partnery. Mnohdy v diskuzi nedovedeme jed-
noznačně určit, jestli určitý zákonný předpis trochu neminul cíl. Výsledkem
zákona o zadávání veřejných zakázek má být „zprůhlednění“ určitých pro-
cesů. To, že je do nich zapojeno množství dalších informací a z různých
oborů, dělá ze zákona bohužel i to, že pro normálního občana je zde stále
více otázek než odpovědí. My se snažíme o to, aby bylo všemi stranami
pociťováno, že se situace zlepšila.

Život není zdaleka jen o práci. Pamatuji si, že jste hrával na kytaru. Máte na ni
čas, nestojí někde v koutě? Čím se ještě bavíte ve volném čase? 

Téměř každého provází některé věci celým životem. Je pravda, že s kytarou
jsem uspával už děti na tehdejších „pionýrských táborech“. Brával jsem ji
na všechny akce střední a vysoké školy, a nejen tam. I nyní se občas stane,
že se nechám „ukecat“, abych zahrál. Takže jsem jí zůstal věrný. Stojí však
častěji v koutě. Další mimopracovní činnosti jsou typické jako u jiných mých
vrstevníků. Jsem vlastník rodinného domu a člen rodiny se dvěma ještě
nevydělávajícími potomky. Jisté psychické vypětí řeším v podstatě dvěma
způsoby – gaučingem a fyzickou prací. Pokud to jen trochu jde, využiji volna
pro setkání s přáteli u dobrého piva, na kole a většinou v Česku. 

Dovoluji si využít této příležitosti a popřát všem spoluobčanům hodně
zdraví a osobních úspěchů. Vězte, že i úředník je jenom člověk a má stejné
chyby jako ostatní. 

Pane vedoucí, děkuji za rozhovor. Přeji Vám, ať Vás práce těší tak jako doposud
a všechny problémy zvládáte s přehledem.

S Liborem Stloukalem si povídal Oliver Pospíšil

Vítání občánků
Předposlední květnová sobota se na radnici nesla v duchu vítání našich
nových řečkovických a mokrohorských občánků. Starosta Marek Viskot
a místostarosta Oliver Pospíšil přivítali dohromady 10 děvčátek a 13 chlapečků
a pogratulovali jejich rodičům. Na počátku tohoto setkání přednesl pan sta-
rosta slavnostní projev. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a převzali
dárečky pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudebními vystoupeními
bratrů Smekalových ze Základní umělecké školy Universum. Věříme, že si
všichni přítomní toto sobotní dopoledne užili, a těšíme se na příští setkání
s novými občánky a jejich rodiči, které se bude konat v říjnu. 

Ohledně konkrétního termínu můžete kontaktovat Lucii Říhovou, Oddělení
Sekretariát ÚMČ (541 421 747, e-mail: rihova@reckovice.brno.cz).  

Lucie Říhová,
Sekretariát ÚMČ
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Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE
Školní kolo
Šikovných dětí je u nás ve škole na Horáckém náměstí spousta a 5. dub-
na 2017 se 50 z nich sešlo na 2. ročníku školního kola soutěže v anglic-
kém jazyce English Jungle.

Děti byly zkoušeny písemně i ústně, absolvovaly náročný poslech, kde
slova řadily do správného pořadí, určovaly zda jsou věty pravdivé, spojovaly
obrázky se slovy nebo obrázky vybarvovaly. Samozřejmě musely i odpovídat
na otázky zkoušejícím paním učitelkám a také přednesly připravenou bás-
ničku nebo zazpívaly písničku. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře a tak nebylo
lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií, kteří postupují do měst-
ského kola. Hlavně v kategorii 5. ročník to bylo těžké, na 1. místě byli hned
2 žáci a o postupu rozhodlo až další ústní zkoušení. Dětem gratulujeme ke
skvělým výkonům.

Výsledky:
3. ročník – 1. místo: Bohuslava Vychodilová 3. A.
4. ročník – 1. místo: Vít Sláma 4. C.
5. ročník – 1. místo: Marek Humár 5. B (postoupil do městského kola),
Jan Kořínek 5. E.

Městské kolo
Čtyři žáci z 1. stupně se dne 19. dubna 2017 zúčastnili městského kola
soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Městské kolo probíhalo v podob-
ném duchu, za účasti těch nejlepších žáčků z Brna.

Děti z Horáckého náměstí dosáhly velmi pěkných výsledků:
1. kategorie - 4. místo: Klárka Čermáková z 1. C.
2. kategorie – 10. místo: Petra Strážnická z 2. A.
3. kategorie – 7. místo: Bohuslava Vychodilová z 3. A.
4. kategorie – 12. místo: Marek Humár.

Všem dětem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme
k velmi dobrým výsledkům v náročné konkurenci žáků z celého Brna.

Paní učitelka Jana Gregorová, ZŠ Horácké nám.

Den Země na ZŠ Novoměstská
Dne 22. dubna 2017 se na celém světě slaví Den Země. Den Země je
dnem věnovaný naší planetě, oslavy mají především upozornit na dopady
lidského chování na životní prostředí. Pro žáky naší školy jsme k této pří-
ležitosti připravili projektový den. Všechny účastníky čekalo devět sta-
novišť, na kterých si hravou formou zopakovali znalosti o ochraně
životního prostředí. Recyklovali jsme do správných kontejnerů, zabývali
se úsporou energie, povídali si o významu lesa, poznávali stromy, chráněné
rostliny, stopy a znaky zvířat. Žáci se naučili popsat potravní řetězec
a poznat ohrožená zvířata, napsali planetě vzkazy a přání. Na závěr dne
jsme vytvořili pestrobarevné plakáty, které jsme zaplnili nově získanými
poznatky. Navázali jsme tímto způsobem na tradici soutěže „Recklohraní“,
která je celoročním školním projektem.

Mgr. Zuzana Doleželová

Studovat můžete v každém věku
Studium nemusí skončit získáním maturitního vysvědčení nebo výučního
listu. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům
příležitost nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti. Kurzy U3V
organizuje Masarykova univerzita již 27 let a je jednou z nejvyhledávanějších
univerzit třetího věku v ČR. Díky studiu se mohou posluchači dozvědět
o novinkách z nejrůznějších oborů, a to formou přednášek, seminářů nebo
exkurzí. Využijte iVy svůj volný čas, naplňte ho novými poznatky, vědomostmi
a získejte nové přátele.

Srdcem Univerzity třetího věku MU je Všeobecně zaměřený kurz, jenž
trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného život-
ního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět
fakult MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. Studium je zakon-
čeno slavnostní promocí, na níž získají účastníci kurzu osvědčení o absol-
vování. Zájemci se mohou hlásit také do jednoletých kurzů, kterými jsou:
Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědic-
tví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým
muzeem). 

Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány
tematické krátkodobé kurzy, zaměřené na informační technologie, cizí
jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky z oblasti humanitních i pří-
rodních věd, a mnoho dalších.

Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za čtrnáct dní v období od

října do května. Účastníkem programu U3V MU může být každý, kdo dosáhl
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské
vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze
zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 800 Kč. 

Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elekt-
ronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017. Další informace a podrob-
nosti o Univerzitě třetího věku MU naleznete na www.u3v.muni.cz.

Masarykova univerzita
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S Pavlem Kopřivou nejen o Country Fontáně
MUDr. Pavel Kopřiva svými
aktivitami v kultuře a hudeb-
ním talentem nesporně
patří mezi Řečkovičáky,
o kterých bychom měli
vědět. Díky lásce ke stejné
muzice se s Pavlem známe
už léta a na tento rozhovor
jsem se opravdu těšil.

Nepřestává mě překvapovat,
jací zajímaví lidé žijí v Řečko-
vicích. Kde ses tu vlastně vzal,
jsi řečkovický rodák?

Já přímo nejsem řečkovický rodák, ale rodina mojí babičky z Řečkovic
pochází - tedy i moje máma je rodačkou. Bydleli na Tuzarově náměstí (nyní
Vojtěšky Matyášové) v tzv. „kolonii“. Já jsem se narodil a téměř do svých
třiceti let bydlel na kraji Králova Pole. V Řečkovicích žiji asi patnáct let.

Znalci české folkové muziky Tě spolehlivě zařadí do brněnské skupiny Folk Team,
kde hraješ na housle. Co Tě vedlo k tomu založit před více než čtyřiceti lety zrovna
folkovou kapelu, jestli se nebudeš bránit mému zaškatulkování do tohoto žánru?

Jasně, že jsem „folkař“, k folkovému muzicírování mne přivedl můj kámoš
z „mokré čtvrti“ Jirka Vondrák, se kterým jsem v roce 1972-73 začal hrát
v kapele - už tehdy byl naším spoluhráčem Roman Venclovský, no a spolu
jsme po rozpadu seskupení založili novou kapelu - vlastně Folk Team. Ovšem
moje prehistorické angažmá „houslování“ bylo po ose LŠU, vážná muzika,
cimbálová muzika (pod vedením Jaroslava Juráška, legendárního šéfa Brol-
nu).

V 80. letech mi přišly vaše písničky dost pesimistické a intelektuálské, slyšeno
ušima náctiletého návštěvníka Porty. Teď jste na tom tak, že váš poslední hit
Skála se hraje na tancovačkách, dokonce ina pohřbu jsem tuto krásnou milostnou
píseň slyšel. Jak si ten posun v kapele vysvětlujete?

Jasně, 80. léta ve folkové hudbě taková byla, my jsme vlastně začínali se
zhudebněnou poezií (Kainar, Hrabě, Orten…) a když se k nám začátkem
osmdesátek přidal Ivan Huvar a nasytil Folk Team svými texty, vlastně bás-
němi, bylo „vymalováno“. Ty texty, jak říkáš, přesně odrážely tehdejší dobu,
kdy opravdu moc důvodů k optimismu vůkol nás nebylo. My jsme v legraci
říkali, že každý návštěvník koncertu Folk Teamu by měl u vchodu obdržet
provaz, aby se mohl po koncertu „zhoupnout“. No a po revoluci nám bylo
jasné, zvlášť Ivanovi, že se společenské niveau setsakramentsky změnilo.
Začal psát texty optimističtější, méně složité, i když si myslím, že kvalitu

zachovávající. Jak správně říkáš, naše písně před rokem 89 si málokdo hrál
doma, a nyní je pár písniček, které lidi „drhnou“ u táboráků a někdy i v obřadní
síni.

Všiml jsem si, že ve Folk Teamu nezpíváš, možná nějaký ten vokál, ale jinak jenom
na housličky. Že by nadbytek zpěváků a nedostatek hráčů v smyčcové sekci?

Přesně tak, nadbytek zpěváků. Ale moje doba ještě přijde! (smích). Ale
jelikož kromě hraní je mojí funkcí při vystoupení i průvodní slovo, jsem asi
rád, anžto ve svém věku bych asi už víc nezvládl…

Jsi vystudovaný lékař, přesto jsi dal přednost nejisté službě Múze. Litoval jsi
někdy?

Po promoci na lékařské fakultě jsem dvanáct let působil na fakultě coby
odborný asistent. No a v nové době porevoluční jsem se začal věnovat vyda-
vatelství, vydal jsem téměř 150 titulů hudby a 10 knížek. Posléze se moje
činnost rozšířila o reklamku a promotérství hudebních festivalů. A jestli
jsem někdy litoval? Jasně že ano, zvlášť v okamžicích, kdy mne zastaví nějaký
bývalý student a řekne mi, že na mne jako pedagoga docela vzpomíná.
Samozřejmě v dobrém (smích).

V sobotu 17. června bude v řečkovickém Starém pivovaru další ročník Coutry
Fontány, kterou pořádáš, a naše městská část je partnerem festivalu. Zavzpo-
mínej, jak Tě napadlo dělat velký festival právě v Řečkovicích?

Už před rokem 89 jsem se podílel na Folkových prázdninách v Náměšti nad
Oslavou, pak jsem založil Festival Slunce ve Strážnici (letos 18. ročník), brněn-
ský Beatfest, trampský festival Volání větru. Takže zkušenosti jsem snad měl.
No a když mne oslovilo vedení řečkovické radnice, jestli bych nechtěl něco
podobného zkusit v amfíku za radnicí, samozřejmě jsem souhlasil. První tři
roky pod názvem Folkový festival Řečkovice a letos čtvrtý rok pod názvem
Brněnská country fontána. Ta změna názvu souvisí s tím, že významným
partnerem festivalu se stalo Country rádio.

Na koho se kromě Folk Teamu na Fontáně těšíš, co by si neměli nechat návštěvníci
akce ujít?

Vlastně se těším na všechny, a to samozřejmě na jubilanty - Franta Nedvěd
letos oslaví sedmdesátku, Jirka Tichota ze Spirituál Kvintetu slaví letos osm-
desát let. Pak na svou srdeční záležitost - tedy na pořád skvělého Jardu
Wykrenta, fenomenální Malina Brothers a příjemného „semaforského“ Mirka
Palečka.

Pavle, nezbývá mi než Ti poděkovat za rozhovor a popřát na Tvé festivaly pěkné
počastí. Uvidíme se na Country Fontáně.

S Pavlem Kopřivou si povídal Oliver Pospíšil

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

ABSOLVENTSKÝ a žákovský koncert 
14. června v 18.00 v sále školy

Kočičí princezničky a ježibaby
premiéra představení žáků literárně-dramatického oboru

11. června v 18.00 v sále školy

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
15. června v 18.00 v obřadní síni Úřadu městské části

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11

Rodinný KONCERT na Sýpce
závěrečný společný koncert žáků s rodinnými příslušníky 

a učiteli 19. června v 18.00
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách, Kytnerova 1

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

J U B I L A N T I  květen 2017
Jiří URBAN 97 let
Vladimír HROZNÝ 94 let
Olga AXMANNOVÁ 94 let
Marie LUKÁŠKOVÁ 93 let
Stanislav BASTL 92 let
Robert KLOUDA 92 let
Věra KOZUMPLÍKOVÁ 92 let
Otakar GILAR 90 let
Jan HAVLÍČEK 90 let
Jitka VODOVÁ 90 let
Zdenka MALÁ 85 let
Radoslav VANÍČEK 85 let
Josef KUČERA 85 let
Anna MYSLÍNOVÁ 85 let
Josef TRNEČKA 80 let
Kliment MOTTL 80 let
Antonín SZOTKOWSKI 80 let
Věra CHLUPOVÁ 80 let
Soňa SUCHARDOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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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
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, Tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize, hromosvody.
Tel.: 608 850 834
Podlahářství – broušení a pokládka parket, vinylové a plovoucí podlahy, 
PVC, koberce. Tel. 604 449 708 E-mail: josef.bartos@post.cz
HLEDÁM byt v Řečkovicích, nejlépe Horácké nám. a okolí. T.: 739 826 409
HLEDÁM dlouhodobý pronájem bytu. Děkuji za nabídky. T.: 731 070 463

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
KURZ SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU. Technika líčení krok za krokem 
pro vás přímo na míru. Cena 350,–/osoba. Přihlášky na 
budtekrasna@seznam.cz, Tel.: 608 555 794, www.budtekrasna.xf.cz
DOUČUJI/VYUČUJIangličtinu a francouzštinu všechny věkové kategorie. 
Podle domluvy i v červenci, event. i v srpnu. Mám VŠ vzdělání v oboru 
+21 let praxe. E-mail: hajkohan01@seznam.cz, tel. 775 104 820
NABÍZÍM pronájem pokoj(e) ve 3+1 ul. Žitná (u Billy) Tel.: 721 221 616
Mladá rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích a okolí. 
Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131
Hledáme rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky. Seriozní
a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894

OD 1. ČERVENCE   
NÁS NAJDETE  

NA PALACKÉHO NÁM. 2

STĚHOVÁNÍ  
OPTIKY

• měření zraku, dětská optika, sportovní optika

www.nekudaoptik-kurim.cz • 604 305 352 • Palackého nám. 2, Řečkovice

Vaše jediná  
řečkovická  
optika

Placená inzerce

ZŠ Brno, Novoměstská 21,
přijme do pracovního poměru na plný úvazek

VYUČENOU KUCHAŘKU. 
Nástup možný od 1. 9. 2017. 

Kontakt: 541 321 508.

Milovníci historie, zbystřete
V rámci jarního zasedání Moravského národního kongresu se uskuteční
v sobotu 24. června v 10.30 hod. v salonku restaurace „U Maníka“ na
Měřičkově 18 přednáška Dr. Luď ka Šuberta s názvem „JCKV Marie Te-
rezie – náš skutečný poslední habsburský panovník“. Na uvedenou
přednášku mají volný vstup i nečlenové MNK z řad široké veřejnosti.

Ing. Milan Trnka, 
člen výboru pro národnostní menšiny ZMČ
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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/.

DDM Frikulín Vás zve na příměstské tábory během letních prázd-
nin.
Plánujete pro své děti program na léto? Máte možnost vybrat si
z široké nabídky našich táborů. 

Pro děti od 2 do 5 let je připraven program Táborníček, prázd-
ninový program pro nejmenší, denně od 8 do 16 hodin ve
vybraných termích letních prázdnin. Program je laděn do
témat, která jsou dětem blízká (výtvarka, hry, soutěže, kratší
výlety do blízkého okolí, pobyt na zahradě). Děti budou mít
k dispozici hernu Klubu Frikulín, výtvarnou a keramickou dílnu,
tělocvičnu, zahradu s herními prvky. O děti budou pečovat
dva lektoři. Obědy jsou v ceně tábora (1 týden: 1500 Kč). 

Na starší děti čeká dobrodružství v džungli, cestovatelské obje-
vování, budeme se topit v barvách, zažijeme veselé dovádění na
koupalištích, seznámení se s indiány a spousty dalších dobrodruž-
ství. 

Neváhejte a vybírejte, poslední volná místa čekají právě na Vaše
děti.

Celou nabídku táborů najdete zde:
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/start.

Adresa: DDM Frikulín, Gromešova 1, Brno-Řečkovice
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463, e-mail: frikulin@hel-

celetka.cz

Vyhlédněte do ulic Brna
z minibusu

Oblíbené vyhlídkové jízdy minibusem se opět vrací do ulic Brna. Nasednout
a vyrazit na místa, která jsou obtížněji dostupná, pokud byste měli jít z centra
města pěšky, můžete ze zastávky na náměstí Svobody. 

Nabídka jízd je letos rozšířená na tři okruhy. Podívat se můžete za Brněn-
skými vilami, což je dvouhodinový okruh okolo vil Löw Beer, Tugendhat,
Stiassny a Jurkovičovy vily. Na tento okruh odjíždí minibus v pátek a v neděli
(kromě 1. neděle v měsíci) v 10, ve 13 a v 16 hodin.    

Nový okruh za Brněnskými hrady vede až k hradu Veveří, minibus zajíždí
samozřejmě i na hrad Špilberk. Jízda trvá téměř 3 hodiny a absolvovat ji
můžete každou sobotu v 10 a ve 14 hodin. Třetí okruh se jmenuje Brno
židovské a minibus odjíždí z náměstí Svobody vždy 1. neděli v měsíci v 10
a ve 14 hodin.  

Při jízdě minibusem doprovází turisty průvodce, pro zahraniční návštěv-
níky jsou připraveny zvukové nahrávky s nahrávkou výkladů o městě
a památkách v anglickém a německém jazyce.

Jízdní řády a další informace najdete na stránkách Turistického informač-
ního centra města Brna.

Jízdné vyjde na 250 Kč pro dospělého, 150 Kč pro děti od 7 let, studenty,
seniory, držitele průkazů ZTP a ZTP/P a 600 Kč pro rodinu. Jízdenky se pro-
dávají v informačních centrech TO JE Brno v Panenské ulici, pod krokodýlem
v Radnické ulici a online na www.ticbrno.cz. TIC Brno
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Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice
pobočka Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, 

příspěvková organizace
tel.: 725 803 059, Mgr. Jana Podzemná

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

Během léta je 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. 
Pondělí–středa, různé časy. Viz nabídka na webu.

• Keramika pro školáky s vyzvedáváním ze ZŠ Novoměstská –
úterý a čtvrtek 15.45–16.45.

• Keramika pro školáky ve středu (s možností vyzvednutí ze 
ZŠ Letokruh), 15–16.30.

• Keramika s možností točení na kruhu pro dospělé a náctileté,
středa 18.15–20.15.

• Baby hňácání pro děti od 1,5 roku s doprovodem, úterý 9.30–11.

• Baby ateliér pro děti od 1,5 roku s doprovodem, čtvrtek, 9–10.15,
10.15–11.30.

• Výtvarné pondělky pro dospělé, cca od 18 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
středa 6. 9. 2017, 15–18 hod.

Prohlídka dílen, informace o kroužcích, 
pomoc s on-line přihlašováním.

ZKUŠEBNÍ TÝDEN KROUŽKŮ: 
PO–ČT 18. 9.–21. 9. 2017, 

v časech konání vypsaných kroužků.
V těchto dnech si můžete 

zdarma přijít vyzkoušet činnost 
ve vámi vybraném kroužku či kroužcích.

Informace: 
J. Podzemná, e-mail: domino@helceletka.cz, 

tel.: 725 803 059.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Léto v Brně? 
Děti si užijí radovánky

v brněnských koupalištích
Mořskému vzduchu a kilometrové písečné pláži se sice nic nevyrovná,
ale ani v Brně se u vody nudit nebudete. Je libo tobogan, vlnobití nebo
příjemnou relaxaci na lehátkách? Bohaté vodní radovánky nabízejí
brněnská koupaliště, která už v červnu spouštějí provoz. Ať už zvolíte
Koupaliště Riviéra, Zábrdovice nebo Aquapark Kohoutovice, najdete
ideální místo na léto. 

Koupaliště Riviéra
Rozsáhlý přírodní areál se třemi různě hlubokými kaskádovitými

bazény v umělém říčním korytu včetně brouzdaliště nabízí malebné
prostředí pro rodiny s dětmi. Zatímco rodiče využijí lehátka a slunečníky
a připojení k Wi-Fi zdarma, malé návštěvníky přivítá dětské hřiště, tram-
polína nebo skluzavka ve tvaru berušky. Zájemci si na Riviéře mohou
zahrát beachvolejbal, ruské kuželky, pétanque, badminton i stolní tenis.
Areál pojme až sedm tisíc návštěvníků. 

V červenci a v srpnu se mohou děti v areálu zúčastnit také příměst-
ských táborů. Blízko koupaliště už druhý rok takřka nepřetržitě funguje
moderní Dopravní hřiště Riviéra. 

Veškeré informace najdete na internetové adrese www.rivec.cz.

Koupaliště Zábrdovice
Zábrdovický areál každoročně zvyšuje svůj komfort a láká stále víc

rodiny s dětmi. „Zábrdky jsou pro mě v Brně opravdu jasná volba,
užívám si tam pohodu. Je to čisté a bezpečné koupaliště. Moc se těším,
jak si tam dám párek, klobásku, s děckama chodíme na tobogan. To
není žádná reklama na koupaliště, mluvím ze srdce,“ popisuje známý
brněnský fotbalista Petr Švancara. 

Zábrdovice nabízí pro děti dovádění na nové skluzavce ve tvaru
berušky v brouzdališti i rozšířené dětské hřiště s pískovištěm a hou-
pačkami, vyhledávané atrakce představují vlnobití či tobogan. 

Veškeré informace najdete na internetové adrese 
www.koupaliste-zabrdovice.cz.

Aquapark Kohoutovice
Kohoutovice se honosí jediným brněnským aquaparkem, který nabízí

25 metrů dlouhý bazén. V letních měsících se na terase otevírá venkovní
bazén. Zábavu nabízí devadesátimetrový tobogan, divoká řeka i dětské
brouzdaliště s vodním hřibem. 

Rekreační bazén uvolní návštěvníky pomocí vodních masážních try-
sek, perličkových roštů či vodních chrličů. Chvíle pohody zpříjemní fin-
ská sauna, parní sauna nebo vířivka. 

Veškeré informace najdete na internetové adrese 
www.aquapark-kohoutovice.cz.

Všechna tato střediska spravuje městská společnost STAREZ-SPORT,
a. s., která umožňuje návštěvu s jedinečným systémem čipových hodinek,
s nimiž máte dvacetiprocentní slevu při každém vstupu.
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Řečkovice přivítají 
Olympiádu dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže České republiky je
republiková soutěž krajských reprezentací
v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň.
Sportovcům navozuje atmosféru opravdových
olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochu-
zeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo
složení olympijské přísahy. 

Olympiáda je projektem Českého olympij-
ského výboru, který si ke spolupráci vybírá

jako pořadatele jednotlivé kraje. Odehrává se ve dvouletých cyklech a střídá
se jejich letní a zimní podoba. První ročník letní olympiády proběhl v roce
2003 v Pardubickém kraji, druhý ročník, opět letní, v roce 2005 pak v Brně.
Po dvanácti letech se tedy soutěž opět do Jihomoravského kraje vrací a Jiho-
moravský kraj je tak prvním krajem, který pořádá olympiádu podruhé.

Olympiáda dětí a mládeže je největší sportovní akcí v České republice
pro děti a mládež a v roce 2017 se uskuteční ve dnech 24. až 29. června
2017 v Brně. Sportovci ve věku 13-16 let budou soutěžit v celkem 22 sportech
a jedné kulturní soutěži. Olympiády se tak zúčastní celkem téměř 3900 mla-
dých sportovců.

Olympiáda dětí a mládeže 2017 bude slavnostně zahájena v sobotu
24. června vpodvečer. Od neděle do středy budou probíhat soutěže olym-
piády. Ve středu 28. června večer bude olympiáda slavnostně ukončena
a ve čtvrtek 29. června se všichni účastníci rozjedou zpět do svých do movů.

Srdcem olympiády bude olympijská vesnice, která bude situována do
areálu Vysokého učení technického v Brně v Králově Poli, kde budou všichni
sportovci, trenéři i funkcionáři bydlet a stravovat se a kde bude rovněž po
dobu celé olympiády fungovat olympijský dům.

Téměř polovina sportovišť bude z olympijské vesnice dostupná pěšky
do 10 minut. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna bude zřízena
kyvadlová doprava na všechna sportoviště. Mladí olympionici se tak pohodl-
ně, rychle a zdarma dostanou na všechna sportoviště fandit svým kama-
rádům. Konečná všech linek bude před olympijským domem v areálu Kolejní
na Kolejní ulici.

Účastníky Olympiády dětí a mládeže 2017 přivítá také městská část
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Proběhnou zde soutěže v orientačním
běhu, zázemí poskytne základní škola Horácké náměstí. Centrálním fotba-
lovým stadionem, kde se uskuteční ve středu 28. června i olympijské fot-
balové finále, bude hřiště SK Řečkovice. 

Pořadatelem Olympiády dětí a mládeže 2017 je Jihomoravský kraj.
Významnými partnery pak statutární město Brno, Vysoké učení technické
v Brně, Dopravní podnik města Brna a brněnské sportovní kluby.

Michal Kočař

Pozvánka 
na Víkend otevřených zahrad

v Lomnici u Tišnova
V rámci celostátního pořádání Víkendu otevřených zahrad se uskuteční
v sobotu 10. června od 13 do 15 hodin komentovaná prohlídka zámeckého
parku, lesoparku a obnovené oranžerie v bývalém zámeckém zahradnictví.
Sraz je ve 13 hodin u morového sloupu na náměstí Palackého. Z Brna do
Tišnova je spojení vlakem, z Tišnova pak autobusem. 

Ing. Jan Lacina, znalec nejen místní přírody a krajiny, vás provede zámec-
kým parkem se zajímavými stromy, mezi nimiž vynikají dva památné, javor
horský a buk lesní červenolistý. Dále cesta povede lesoparkem s obnoveným
altánem. Ing. Dagmar Fetterová vás seznámí s osudem a záchranou obno-
vené oranžerie s hrnčírnou a pecí. V oranžerii v roce 2014 vznikla expozice
unikátních zahradních lemovek zde nalezených, další jsou zapůjčené ze
zámeckých i soukromých objektů. 

Ještě pro vaši informaci: 20. 5. na Vyšehradě v rámci zahájení 9. ročníku
výstavy Má vlast cestami proměn byli vyhodnoceni vítězové loňského roč-
níku 2016. Oranžerie v Lomnici uTišnova získala druhé místo a D. Fetterová
byla oceněna jako Osobnost ročníku 2016. Tímto vám všem, kteří nás pod-
porovali při hlasování, děkujeme.

Ing. Dagmar Fetterová

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT PŘI PRŮJEZDU VOZIDEL ZÁCHRANÁŘŮ
Hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba a další složky dle zá-
kona (tzv. vozidla s právem přednostní jízdy) používají při svém vý-
jezdu k mimořádné události zvukovou signalizaci a výstražné zařízení
modré barvy (maják). Mnohdy však mají díky neukázněnosti řidičů
problém dostat se včas tam, kde někdo potřebuje pomoc. A v tako-
vých případech jde o každou vteřinu.

V případě, že ve své blízkosti uslyšíte sirénu záchranářů, je na místě
maximální opatrnost a ohleduplnost k projíždějícím vozidlům s právem
přednostní jízdy. Především se vůči těmto vozidlům chovejte čitelně (včasná
signalizace, že přibrzďujete nebo uhýbáte z cesty). Počítejte také s reakcemi
ostatních řidičů – někteří mohou při zaslechnutí sirény začít zmatkovat.
Zvláště ve městech nebo v husté zástavbě se v první okamžik řidiči nemusí
podařit rozpoznat, ze kterého směru vozidla záchranářů přijíždí. Ztlumte
proto rádio, stáhněte okýnka a zjistěte, odkud výstražný signál přichází.
Jedině tak budete moci adekvátně reagovat.

Pokud je to z hlediska provozu a typu komunikace možné, zastavte své
vozidlo na krajnici tak, aby záchranáři měli dostatek místa k projetí. I když
ještě nevidíte, o jakou složku se jedná, počítejte při zastavování vždy s tím,
aby mohlo bezpečně projet i velké hasičské auto. Myslete také na to, že
vozidel s majáky může jet i několik za sebou, proto se vždy po průjezdu
záchranářů důkladně rozhlédněte, než znovu vjedete do provozu.

Dodržujte také pravidla řazení na komunikacích o dvou a více jízdních
pruzích v jednom směru (viz přiložené obrázky).

Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem
přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána.

Také chodci nesmí omezit projíždějící vozidla záchranářů, a to ani na
přechodu pro chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená.

Nejen při jízdě, ale i při parkování je nutné chovat se ohleduplně vůči
případnému příjezdu záchranářů. Zejména na velkých sídlištích mají kvůli
špatnému parkování problémy hasiči a zdravotnická záchranná služba přijet
až na místo mimořádné události. Není výjimkou, že ve velkých městech
hasiči dojedou téměř až k místu požáru během několika minut, ale další
cenné minuty ztrácejí na posledních stovkách metrů, kdy se hasičské cisterny
musejí pomalu proplétat mezi bezohledně zaparkovanými auty.
Někdy dokonce hasiči musejí auta přesouvat mimo vozovku (např. v zatáč-
kách).

Při parkování se proto vždy ujistěte, že stojíte tak,
aby kolem vašeho vozu mohla projet hasičská cisterna
(min. šířky volného průjezdního pruhu). Nikdy také
neparkujte na místech, určených jako nástupní plo-
chy pro  požární techniku (označeno příslušnou
dopravní značkou). Při požárech rozhodují o přežití
často minuty a nezapomeňte, že správným parkováním
chráníte i svoje životy a majetek.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz www.chytre-blondynky.cz
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Sportovní program na ČERVEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
10. 6. SK Řečkovice : Slatina B 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz (fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 3. C třída mužů
SHL Řečkovice a Orel Řečkovice
11. 6. a 18. 6. od 9:00 do 15:30
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (orelský areál na Družstevní)

Všem sportovcům, trenérům a funkcionářům přeji klidnou letní pře-
stávku.

Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 15. 8. na
adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

Kam vyrazit za sportem?

SPORT
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STŘÍBRNÍ RYTÍŘI  VICEMISTŘI
JIHOMORAVSKOZLÍNSKÉ LIGY
MLADŠÍCH ŽÁKŮ sk. „B“ 2016/2017
Díky skvělým trenérům - Liboru Haluzovi st. a ml. se náš florbalový tým
Rytíři dostal poprvé „na bednu“. Oba trenéři dokázali z našich kluků dostat
maximum a během pěti let se postupně probojovali až na stříbrnou příčku
zmíněné ligy. Potkala se zde dobrá parta hochů, kteří, když jim teče do bot,
se semknou, a když vyhrávají, mají z toho obrovskou společnou radost.
Pokud se někomu něco přihodí při hře, dokáží kamarádovi pomoci, zastat
se ho nebo ho podepřít. Stavu skutečného kamarádství jsme chtěli docílit
především, a to se povedlo,“ – říká trenér Haluza. Všem hráčům a trenérům
děkujeme za skvělou práci. Přes dosažený úspěch Rytíři v lize z věkových
důvodů končí, ale hrát budou dál, byť jen ve školních soutěžích. Hoši a trenéři
– děkujeme!

Ivan Koláčný

Mladí judisté 
přivezli z Blanska pohár 

za nejúspěšnější klub
Z Velikonočního turnaje dětí v judu, který se konal v sobotu 22. 4. 2017
v Blansku, přivezli naši závodníci z řečkovického klubu JUNIOR JUDO Brno
zaslouženě pohár za 1. místo v družstvech. Celkově se turnaje zúčastnilo
250 závodníků. K dosažení 1. místa musel tým, skládající se ze 4 členů,
absolvovat celkem 20 zápasů (každý závodník 5). Všechny byly vítězné.
Kromě zisku poháru všichni členové týmu zvítězili také ve svých váhových
kategoriích. Náš tým, který získal pohár, se skládal z těchto členů ve věku
9–12 let:
• Theodora Staniczková. V rozhodujícím zápase překonala nervozitu a nedala

silné soupeřce z Ostravy žádnou šanci. 
• Aleš Brázda. Aleš se zpočátku  pomalu rozjížděl, ale v posledním zápase

porazil favorizovaného soupeře tak rychle, že to ani sám nečekal. 
• Matěj Hřebíček. S přehledem zvládl všechny zápasy a vyhrál je na před

časovým limitem. 
• Adam Krčál. Převedl soustředěný výkon zakončený úspěšnými technikami.

Svou roli favorita dokonale zvládl.
Věřím, že to není poslední takový úspěch a našim borcům se bude dařit

i na dalších turnajích.
Ing. Jiří HIRSCH, předseda klubu JUNIOR JUDO Brno, z. s.

mobil: +420 731 603 629, e-mail: hirschjiri@volny.cz
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7. RO NÍK
SPORTOVNÍHO D TSKÉHO 

DNE V E KOVICÍCH

Pátek 16. ervna 2017 od 15:00 na ZŠ 
Novom stská venkovní h išt  

V p ipad  nep íznivého po así se akce koná v 
t locvi n  ZŠ Novom stská  - s sebou obuv do 

t locvi ny

Stánky a stanovišt  brn nských 
extraligových a e kovických klub   

*** 
Nafukovací atrakce a malování na obli ej 

*** 
Ukázky policejní a záchraná ské techniky 

*** 
Sportovní sedmiboj o ceny 

*** 
Na ú astníky ekají sladké odm ny 

Akce se koná pod záštitou starosty pana Marka Viskota

M žete se t šit na:

Kde a kdy? 


