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Letošní Vavřinecké hody s pořadovým číslem 25
jsou již téměř měsíc minulostí. Jaké byly? Nepo-
chybně o něco slavnostnější než obvykle. Opráv-
něná radost z toho, že se nepřetržitě po dobu
25 let daří hody úspěšně pořádat, se linula celým
víkendem. Právem byli často zmiňováni zakla-

datelé obnovené tradice z počátku devadesátých let, z nichž mnozí
byli osobně přítomni.  Organizačně náročná akce proběhla hladce a bez
větších komplikací, za což bych ještě chtěl i touto cestou poděkovat
stárkům na čele s hlavním párem Annou Maškovou a Pavlem Mlčochem,
pracovníkům úřadu a všem, kteří se na přípravách letošních hodů podí-
leli. Na příští ročník se můžeme těšit 11.–13. srpna, jak jsem přislíbil při
nedělním vracení hodového práva. 

Nedávno jsem ve zpravodaji informoval, že městská část nabyla
pozemky tvořící převážně travnaté plochy v bytovém souboru Duhová
pole. To s sebou přináší nejen možnost pravidelné údržby zeleně, ale
také potřebu nových investic. V srpnu začaly práce na novém dětském
hřišti při ulici Oranžová, které vzniká na místě původního herního prvku,
instalovaného ještě developerskou společností. Hřiště poskytne osm
herních prvků a nové lavičky k posezení. Dokončeno bude nejpozději
na konci září. Zároveň úřad městské část prostřednictvím institutu sta-
novení náhradní výsadby využil možnosti doplnit do této lokality dosud
chybějící stromy, převážně uvnitř vnitrobloku. Výsadba bude provedena
nejpozději koncem roku.

I během letošních letních prázdnin probíhal stavební ruch také na
našich školách. Nejvýraznější investicí byla rekonstrukce zdravotně
technických instalací včetně stavební části a elektroinstalací v pavi-
lonech C a F na ZŠ Novoměstská. Nových sociálních zařízení se tak
dočkali nejen žáci školy, ale i sportující veřejnost, protože zrekonstruo-
vány byly i prostory náležející k tělocvičnám. Náklady na stavební práce
činí 5,5 mil. korun bez DPH. Financování bylo zajištěno ze tří zdrojů –
vedle městské části přispělo město Brno a Jihomoravský kraj. 

Na ZŠ Novoměstská byl také položen nový povrch školního hřiště. Umělý
trávník z roku 2004 si po mnoha letech intenzivního užívání výměnu
zasloužil. Na ZŠ Horácké náměstí byly provedeny opravy podlah ve 3
učebnách, 3 kabinetech a cvičné kuchyňce za přibližně 0,5 mil. korun.

Vzhledem k tomu, že ke konci uplynuvšího školního roku rezignovala
na svoji funkci ředitelka základní školy na Novoměstské ulici Mgr. Eva
Baráková, chtěl bych jí na tomto místě poděkovat za mnoho let vedení
školy a popřát hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Zároveň přeji
mnoho úspěchů a elánu novému řediteli Mgr. Josefu Jelínkovi. Stejně
tak chci popřát všem školákům a pracovníkům škol v městské části co
nejúspěšnější školní rok 2016/17. 

Mgr. Marek Viskot,
starosta

Slovo starosty
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Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 24. schůzi 29. června 2016 rada:
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Výměna umělého

povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Novoměstská“ nabídku společnosti
PROSTAVBY, a. s., a smlouvu o dílo s vybranou společností, 

• schválila provedení oprav chodníků a dalších komunikací v roce 2017
v pořadí podle priority:
1. chodníky před vchody domu č. o. 13 v ul. Žitné,
2. schodiště u domů č. o. 5 a 7 v ul. Žitné,
3. chodník před domem č. o. 3 v ul. Žitné včetně příjezdové komunikace,
4. chodníky před domy Medlánecká 16, 18, 20,
5. chodník od schodiště z ul. Prumperku k ul. Uprkově,
6. chodník v ul. Bratří Kříčků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh
budovy č. o. 23,

• schválila smlouvu o narovnání mezi městskou částí a společností UniCab,
s. r. o., jejímž předmětem je náhradní výsadba stromů jako kompenzace
za poškození dřevin při výkopových pracích. 

Na své 25. schůzi 27. července 2016 rada:
• schválila poskytnutí prostoru k prezentaci subjektů zaregistrovaných do

voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v říjnovém vydání zpra-

vodaje ŘEČ v rozsahu ¼ strany pro každý subjekt za poplatek 2 500 Kč
bez DPH zaplacený předem,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce dět-
ského hřiště při ul. Oranžová“ nabídku společnosti hřiště.cz, s. r. o., a smlou-
vu o dílo s vybranou společností, 

• schválila dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce budovy Hapalova 20
se spolkem NADĚJE ke dni 31. 12. 2016 a záměr městské části pronajmout
budovu Hapalova 20 spolku NADĚJE,

• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí
s Centrem sociálních služeb k uspořádání integrační společenské akce
s kulturním programem „Den pro Terezu“ dne 30. 9. 2016.

Na své 26. schůzi 24. srpna 2016 rada:
• schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu městské části na roku

2017, 
• souhlasila na žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna s mož-

ností prodloužení pronájmu do roku 2026 části pozemku p. č. 3245 o výmě-
ře 36 000 m2 v k. ú. Řečkovice, lokalita Zamilovaný hájek, Vysokoškolskému
sportovnímu klubu MENDELU.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Nové vedení na ZŠ Novoměstská
Již v červnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že od nového
školního roku povede Základní školu Novoměstská nové vedení. Na
základě konkurzního řízení a následně usnesení Rady městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jmenovala Rada města Brna do funkce
ředitele pana Mgr. Josefa Jelínka. Zástupkyní ředitele školy bude paní
Mgr. Lenka Svobodová. Oba jsou dlouholetými členy zdejšího pedago-
gického sboru, velmi dobře znají klady i zápory školy, svoje kolegy, žáky
i rodiče. Pevně věříme v další rozvoj školy a zároveň se těšíme na nový
rozměr spolupráce s novým vedením školy, na nové nápady, příležitosti
pro žáky i rodiče, na radostné vzdělávání i příležitosti pro sport a vol-
nočasové aktivity. Rozhovor s novým ředitelem školy Mgr. Josefem Jelín-
kem si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.

Uzavírka a dopravní omezení
Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu ,,Brno, Cupákova,
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (zřízení a přepojení řadů vč. pří-
pojek a propojení řadu až do ul. Jehnická s následnou obnovou komu-
nikací včetně chodníků) byla povolena úplná uzavírka ulic Cupákova
a Sněžná v termínu 1. 8. 2016–30. 9. 2017. Provoz bude upraven pře-
chodným dopravním značením bez vyznačení objížďky. Kolmá ulice
Dolnice bude po dobu uzavírky Cupákovy slepá s obousměrným pro-
vozem. Provoz vozidel je veden po přilehlých hlavních komunikacích
Gromešova a Jandáskova.

Součástí stavby bude ale bohužel také nezbytné dopravní omezení
na ulici Jandáskově, kde bude kyvadlový provoz řízen semaforem,
a související zaslepení ulice Jehnické. Důvodem je propojení řadů až
do ulice Jehnické. Stavba by měla na naši žádost probíhat zrychleným
způsobem a omezení by mohlo trvat cca 2 měsíce, nejspíše od 1. 8. do
30. 9. 2016.

V uzavřených ulicích bude příjezd k nemovitostem a případné par-
kování umožněno, ale pouze s povolením stavby. Trvale bude zajištěn
bezpečný průchod chodců a přístup k nemovitostem. Musí být umožněn
příjezd vozidlům hasičů a záchranné služby k budovám.

Všem spoluobčanům, kterým výše uvedené skutečnosti způsobí potí-
že, děkujeme za pochopení, celá rekonstrukce je ovšem nutná. Vždy se
snažíme, aby omezení byla co nejmenší.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Krátce z historie… názvy ulic
Lacinova - řečkovická ulice pojmenovaná roku 1976 po

Bohdanu Lacinovi (*15. 2. 1912 Sněžné na Vysočině – †6. 7.
1971 Brno), brněnském malíři, grafikovi, sochaři, knižním ilu-
strátorovi. Byl hlavním výtvarníkem časopisu Host do domu.
Po vysokoškolském studiu, započatém na VUT v Brně a v roce
1937 dokončeném na architektuře v Praze, působil na gym-
náziu v Boskovicích, na uměleckých školách v Brně a od roku
1962 až do své smrti na katedře dějin umění Filozofické fakul-
ty UJEP v Brně.

Ladova – další novější řečkovická ulice nese své jméno
od roku 1976 po Josefu Ladovi (*17. 12. 1887 Hrusice –
†14. 12. 1957 Praha), známém českém malíři, ilustrátorovi
a spisovateli. Narodil se do ševcovské rodiny jako nejmladší
ze čtyř dětí. Jako půlroční si poranil oko, když upadl na ševcov-
ský nůž, a od té doby viděl jen na jedno. Kreslit se naučil dříve
než psát a pro tuto zálibu a nadání bylo rozhodnuto, že se
vyučí malířem pokojů a divadelních dekorací. Toto učení
však opustil a výuční list získal v dílně u knihaře Karáska. Zároveň navštěvoval
večerní kurzy kreslení na pražské UMPRUM, kam byl nakonec přijat i na
denní studium. Školu však opustil a začal se věnovat samostatné výtvarné
činnosti. K jeho nejznámějším pracem patří ilustrace Osudů dobrého vojáka
Švejka (ke Švejkovi nakreslil 1339 kreseb) a kniha pro děti Kocour Mikeš,
kterou sám napsal.

Letovická – tato ulice v Řečkovicích je od roku 1971 pojmenována podle
města Letovice, ležícího severně od Brna.

Loučky – krátká řečkovická ulice jen s několika čísly popisnými nese své
jméno od roku 1946 podle starého názvu místní polní tratě. V minulosti
tomu bylo podobně, v roce 1932 Na loučkách, od roku 1939 německy In
den Wiesen, po válce opět Na loučkách a roku 1946 byl název zkrácen na
Loučky.

Luh – řečkovická ulice je takto
pojmenována od roku 1946, a to opět
podle starého názvu místní polní tratě.
Poprvé byla pojmenována roku 1927
Na luhu, od roku 1939 německy Augas-
se, roku 1942 přejmenována Am Wei-
her – Rybníčky (to je první ulice, z těch,
o kterých jsem dosud psala, jež byla
v průběhu války přejmenována, ač
měla neutrální jméno – roku 1942 byla
přejmenována řada ulic, ale zatím to
byly ty se jmény vztahujícími se k naší historii, českým osobnostem, např.
Komenského, Tyršova), po válce jen česky Rybníčky a konečně roku 1946
se vrací k Luh.

Mgr. Dana Malíková

Bohdan Lacina

Josef Lada

Ulice Luh
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Na kus řeči s Jiřím RŮŽIČKOU
V sérii rozhovorů s členy zastupitelstva měst-

ské části si tentokrát budeme povídat s Ing. Jiřím
Růžičkou, zvoleným za politické hnutí  „Sdružení
nestraníků“.

Veřejnost naší městské části Tě zná především
jako sportovce a starostu Sokolské tělocvičné
jednoty. Zároveň jsi se ale rozhodl vstoupit na
kolbiště komunální politiky. Co vede sportovce
a sokola k takovému rozhodnutí?  

Historicky vzato, Sokolské jednoty jsou tra-
dičním českým občanským spolkem, který vznikl
v roce 1862 (v Řečkovicích působí Sokol od roku

1900) a je svým účelem a obsahovým určením rozhodující silou společenského
života v obci.  Proto osobně a snad i z titulu zmíněné funkce pokládám za samoz-
řejmost být aktivním účast níkem komunální politiky.

Mohl bys nám připomenout, kdy jsi začal se sportem a jak ses dostal k sokolské
myšlence? Co se Ti na sokolském hnutí líbí i v 21. století? Má podle Tebe sokolská
myšlenka stále co říci dnešní generaci?

Založením jsem sportovcem tělem i duší, takže pohyb a sport je součástí
mého života již od dětství. Začínal jsem v sokolské jednotě všestrannými cviče-
ními, následoval fotbal, atletika, basketbal, ostatní míčové hry, lyžování, vodáctví
i horolezectví.  Nyní rekreačně provozuji cyklistiku. Druhá část otázky, vztahující
se k sokolským myšlenkám, není těžká, ale je na dlouhé povídání. V poslední
době probíhají u nás zásadní společenské proměny, které mají vliv i na naše
chování, mravní hodnoty a celkový způsob života. Sokolské chápání tělesného
cvičení, pohybu a kultury je neoddělitelnou součástí zdravého životního stylu
moderních lidí všech věkových skupin.

Nedávno jsi mi na radnici představil studii obnovy sokolského sportoviště na
Prumperku. Můžeš ji prosím čtenářům stručně přiblížit?

Při výstavbě sídliště v 70. letech minulého století byla naše jednota donucena
prodat hřiště a ostatní pozemky u sokolovny. Na nevyhovujících náhradních

volejbalových kurtech za Gymnáziem jsme souhlasili s výstavbou krytého bazénu,
který je pro naši městskou část velice dobrou investicí. Venkovní hřiště nám pro
naši sportovní činnost dlouhodobě chybí, a proto máme připraven projekt
„Sportoviště se zázemím Prumperk“. Na stavbu máme vydáno právoplatné sta-
vební povolení. Chybí jen získat peníze, a po realizaci se budeme moci těšit na
moderní víceúčelové sportoviště o velikosti 4 kurtů, nebude chybět odpovídající
sociální a společenské zázemí s venkovními hracími a posilovacími prvky i dosta-
tečným velkým parkovištěm pro osobní automobily.  

Jsi zastupitelem městské části, členem komise majetkové, výstavby a dopravy
a komise sportu. Jaké problematice se věnuješ nejčastěji a co považuješ za svůj
úspěch v komunální politice? Kdy jsi byl vlastně poprvé zvolen do zastupitel-
stva?

Poprvé jsem byl zvolen do našeho zastupitelstva v roce 2002. Výsledek voleb
a následná povolební jednání mně (a aktuálně i 2 dalším „nestraníkům“) určily
zařazení do opozičního postavení, ze kterého nelze mít rozhodující slovo. I přesto
jsem některá rozhodnutí svým působením v různých výborech i komisí ku pro-
spěchu našich občanů pozitivně ovlivnil. Prosazovat vůli spoluobčanů při pro-
sazování veřejně prospěšných záležitostí, úpravách veřejně přístupných prostor
pokládám za úspěch jako celek a nebudu zde jmenovitě sdělovat jednotlivosti. 

Udělal bys za celou dobu svého působení v Sokole a v orgánech městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora něco jinak? Čeho by ses v budoucnu rád dočkal?

Výkon veřejné funkce beru jako závazek a službu voličům, při které je třeba
stále zlepšovat své kritické myšlení a objektivitu. Práce s informacemi je důležitou
dovedností napříč různými obory. Kritické názory druhých osob jsou nutnou
a potřebnou zpětnou vazbou. Pokud lépe rozumíte tomu, jak věci doopravdy
fungují, dokážete dělat lepší rozhodnutí. Něčí osobní přesvědčení, že dělá správ-
nou věc, může být jednou z nejnebezpečnějších věcí. Pro něho samotného, pro
jeho okolí, pro celou společnost. Přání do budoucna mám nadnesené, a to
takové, že každý člověk bude považovat každodenní pohyb a sport za samo -
zřejmou součást zdravého způsobu života a společnost bude tomuto sportu
pro všechny vytvářet ty nejlepší podmínky.

Jiřího Růžičky se ptal René Černý

Knihovna včera, dnes a zítra…
Všichni to znáte: čas utíká tak rychle, že se nestačíme divit. V letošním roce
slaví celá Knihovna Jiřího Mahena 95. výročí svého vzniku, což už určitě
všichni milovníci knih a kultury zaznamenali. Zároveň má malé jubileum
i naše pobočka – knihovna nabízí svoje služby na ulici Kolaříkova už 10 let.

Po letech fungování v různých více či méně vhodných prostorách se v září
roku 2006 přestěhovala na nynější adresu. Od té doby se změnilo mnohé:
přibylo čtenářů téměř na trojnásobek a úměrně tomu se zvýšil i přísun
nových knih. Od října 2009 pobočka přešla na moderní systém půjčování
prostřednictvím počítačů a získala tak propojení s ústřední knihovnou na
Kobližné i dalšími pobočkami, takže si čtenáři mohou na jednu průkazku
půjčovat na více místech. Rozšířila se i naše půjčovní doba – z původních
dvou dnů se teď půjčuje čtyři dny v týdnu, pouze středu si necháváme
volnou na akce pro školy a další aktivity. 

Automatizované půjčování však není jediná novinka v naší práci: od roku
2015 je možnost půjčovat si e-knihy, zároveň si můžete u nás půjčit i čtečku.
Nezapomínáme ani na maminky s dětmi, kterých k nám chodí také dost –
mají možnost si u nás vypůjčit z Lekotéky didaktické hračky. A poslední
novinka: od loňského roku jsme začali půjčovat CD s mluveným slovem
pro děti i dospělé. Začali jsme s tituly pro děti, klasickou četbou a žádanými
knihami, jejich nabídku postupně doplňujeme a rozšiřujeme.

A co nás čeká v nejbližší době? Především další ročník oblíbené akce
Poprvé do školy, poprvé do knihovny, která umožní prvňáčkům v průběhu
celého září a října se zaregistrovat do knihovny na rok zdarma. Navíc se
mohou stát rytíři královny Literatury při slavnostním pasování. Bližší infor-
mace o těchto akcích získáte na webu knihovny, na plakátcích nebo přímo
v naší pobočce. 

Na závěr bych chtěla poděkovat také městské části Brno-Řečkovice a Mok-
rá Hora, který nás celou dobu podporuje. Z jejích dotací jsme za ta léta
zakoupili pěknou řádku zajímavých knih a nyní i výše zmiňovaná CD. Doufá-
me, že její přízeň neztratíme ani v budoucnu. Poděkování také patří všem
našim čtenářům a návštěvníkům, bez nich by naše práce neměla žádný
smysl. Jsme rádi, že k nám chodíte, a doufáme, že chodíte rádi. 

Končím dnešní ohlédnutí za uplynulým desetiletím. Nevím, co nás
v budoucnu čeká, ale doufám, že všecko dokážeme zvládnout k naší i vaší
spokojenosti. Byli jsme, jsme a budeme tu vždy hlavně pro vás.

Jana Paculová, vedoucí pobočky KJM Brno v Řečkovicích

Vážení rodiče,
jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!

14. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně
na podporu čtenářství u dětí prvních tříd

1. 9.–31. 10. 2016 
Registrace prvňáčků zdarma ve všech pobočkách
knihovny

6. 10. 2016 / 14.00–17.00  
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih
a čtenáře knihovny v pobočce ve vaší městské
části

Bohatý doprovodný program

Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v progra-
mové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města
Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily městské částí,
kde bude probíhat slavnostní pasování.

Jana Kuncová, mluvčí KJM
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Povídání s novým ředitelem ZŠ Novoměstská 21 nejen o škole

Základní školu Novoměstská 21 čeká s novým školním rokem změna
ředitele. Dlouholetá ředitelka školy Mgr. Eva Baráková, která odešla
na penzi, předává pomyslný štafetový kolík novému řediteli, Mgr. Jose-
fu Jelínkovi. 

Před prázdninami jste byl jmenován novým ředitelem ZŠ Novoměstská 21. Pro-
zraďte, s jakými pocity půjdete po prázdninách do školy?

Přirovnal bych to k prvňáčkovi, který jde poprvé do školy, těší se a neví,
co ho čeká. Vzhledem k tomu, že na škole budu působit šestým rokem
a znám kolektiv učitelů, tak se na práci s nimi, ale i žáky a v neposlední řadě
s rodiči těším.

Jaké budou Vaše priority ve vedení školy?

ZŠ Novoměstská by měla být určena nejen pro běžné žáky a aktivní děti,
ale pro všechny žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu
se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou
součást zdravého životního stylu.

To jste mi trochu nahrál na smeč. Hodně pedagogů vnímá téma inkluzivního
vzdělávání jako velmi kontroverzní. Co Vy a inkluze?

My jako škola vzhledem k tomu, že součástí naší budovy je i škola slu-
chově postižených, jsme velmi úzce spolupracovali s žáky s tímto posti-
žením, ale i dalšími žáky s lehčími poruchami učení za spolupráce
asistentů. Nicméně jsem si vědom, že pro žáky se speciálními poruchami
učení bude velmi obtížné splnit všechna pětistupňová podpůrná opatření,
která tito žáci potřebují, a to zejména z hlediska možností naší školy.
Samozřejmě se budeme snažit udělat maximum ve spolupráci se zřizo-
vatelem.

Považujete za výhodu, že jste na škole působil jako učitel?

Určitě ano, poněvadž znám klima, silné stránky školy, u kterých bych
rád zůstal, a pokračoval v nich, ale zároveň znám i místa, ve kterých naše
škola silná nebyla, a na těch budu chtít určitě zapracovat tak, aby byli
všichni spojenější.

Nedovedu si moc představit, že by tělocvikář nebyl zároveň aktivním sportovcem.
Jak je to s Vámi? 

Já jsem byl 20 let profesionálním basketbalistou a trénoval dvakrát denně.
Dnes jsem už velmi zvolnil, nicméně ještě trénuji malé děti, jezdím na cha-
ritativní fotbalová utkání s Menšíkovou jedenáctkou, hraji, ale nepravidelně
basketbalový krajský přebor mužů za BSC Husovice a přes léto většinou
o prázdninách pořádám basketbalové kempy pro mladé talenty od 7 do
18 let. Sport i po ukončení mé profesionální dráhy je neodmyslitelnou sou-
částí mého života a neumím si život bez něho představit.

Mužskému basketbalu se v Brně se na rozdíl od ženského v posledních letech
moc nedaří. Myslíte si, že je v nejbližších letech reálná změna k lepšímu?

Já doufám, že ano. Potřebujeme ovšem zapojit co nejvíce mladých, ale
basketbalově znalých lidí s ochotou pracovat u basketbalových přípravek,
tedy u těch nejmenších. Z vlastní praxe se mi osvědčilo, že nejefektivnější
ze všeho je jít příkladem. Pokud vás dítě vidí běhat nebo posilovat, má
potřebu a touhu vás napodobovat. Proto je dobré začít rozvíjet základní
pohybové návyky jako skákání, běhání, házení a chytání. Ideální variantou,
jak v dítěti vzbudit zájem o sport, je společné sportování celé rodiny. 

Co se týče profesionálního mužského basketbalu v Brně, tak ten stejně
jako většina profesionálních sportů je z velké části závislý štědrosti sponzorů,
a ti nepatří mezi nejštědřejší. Proto i reálné zlepšení brněnského mužského
basketbalu vidím jako běh na dlouho trať.

Často se setkávám s názorem, že současné děti jsou fyzicky méně zdatné, než
byli jejich rodiče, méně se věnují pohybovým aktivitám a vysedávají doma u počí-
tačů. Vy musíte mít objektivní srovnání, je to s dnešními dětmi skutečně tak špat-
né?

Zhoršující se fyzická kondice dětí není ničím překvapivým, to je holá
realita. Rodiče i jejich děti jsou neustále vystavováni ze všech stran moderním
technologiím a ty tlačí k vysedávání u televizí, počítačů, tabletů a telefonů.
V kombinaci s nezdravou stravou a neochotou sportovat se potom jedná
o„smrtící kombinaci pro fyzickou kondici“. Pro mě je sport je součástí život-
ního stylu a souhlasím s lékaři sportovní medicíny, kteří vidí pro fyzicky
slabé nebo obézní děti jednoduchý recept. Od šesti let věku by se měly
věnovat úměrné fyzické aktivitě alespoň hodinu denně. Samozřejmě pomů-
že také zdravá strava s minimem sladkostí. Myslím, že škola může být v tomto
velmi nápomocna.

Na závěr našeho rozhovoru mi nezbývá než Vám popřát dobrý start školního
roku a ať patříte k těm „prvňáčkům“, kteří se do školy těší i v dalších týdnech.

Ptal se Oliver Pospíšil

Mgr. Josef Jelínek, 49 let, vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy
univerzity. 
• Nejlepší střelec historie v československé a české basketbalové lize.
• 169 startů v reprezentačních družstvech mužů ČSSR a ČR.
• Pětkrát mistr republiky.
• Pětkrát nejlepší basketbalový ligový střelec. 
• V roce 1990 vyhlášen nejlepším sportovcem města Brna.

Čeká nás referendum o brněnském železničním uzlu. Desítky let připravo-
vaný projekt přestavby železničního uzlu Brno se stal obětí politických
zájmů. Přitom Brno i Jihomoravský kraj naléhavě potřebují, aby byl co nej-
dříve uskutečněn.

Přestavbu železničního uzlu Brno je možné provést v jedné ze dvou
variant nazvaných Řeka a Petrov. Obě varianty znamenají výstavbu nového
nádraží a liší se zejména jeho polohou. Posuzována je i tzv. nulová varianta,
tj. pouhá oprava dosavadního nádraží. Ta by však znamenala konec nadějí
města na zapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží a vymazání
Brna z mapy evropských dopravních tras.

Dopadne-li referendum tak, jak si přejí aktivisté, kteří nám jej vnutili, zůs-
tane nám na desítky let pouze nulová varianta. Existuje proto pouze jediné
doporučení, které lze dát: referenda se neúčastnit. Víme, že doporučovat
neúčast na hlasování je v demokracii neobvyklé. Nyní však dochází ke zneu-
žití institutu referenda v zájmu aktivistů a jiné doporučení dát nelze.

Referendum se koná proto, že tito aktivisté v roce 2014 nasbírali dostatek
podpisů nutných k tomu, aby zastupitelstvo města Brna muselo referendum

vyhlásit. Během sbírání podpisů lidem lhali, že v referendu si budou moci
vybrat mezi dvěma možnými polohami nádraží. Lidé připojovali své podpisy
v přesvědčení, že právě takové rozhodnutí referendum umožní. To však
není pravda.

Hlasování o otázce č. 1 bude rozhodováním o tom, zda chceme nulovou
variantu (odpověď „ANO“), nebo má otázka polohy nového nádraží zůstat
nadále otevřená (odpověď „NE“). Hlasování o otázce č. 2 bude rozhodováním
o tom, zda chceme, aby byly zastaveny přípravy nového železničního uzlu
(odpověď „ANO“), nebo to nechceme (odpověď „NE“). Avšak pozor, refe-
rendum je past. Nenechte se napálit!

Účastí v tomto referendu byste se postavili proti městu. Bez ohledu na
to, jak byste hlasovali. I kdybyste vhodili prázdný lístek nebo znehodnocený
lístek.

Další informace našeho spolku k referendu najdete na stránkách
www.referendum2016.cz.

Robert Kotzian,
předseda Brno+

Referendum je past
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

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

Nabízíme především kroužky pro děti zaměřené výtvarně a na
keramiku. Také keramiku a akce pro dospělé, kde si  mohou vy-
zkoušet různé rukodělné techniky (pedig, vinuté perly, deko-
rativní vazby apod.). Pro nejmenší děti v doprovodu rodičů
máme v dopoledních hodinách Baby ateliér a Baby hňácání,
což jsou výtvarné kroužky, kde se mohou vyřádit i nejmenší
děti cca od 2 let.

Zápisy on-line na našem webu budou otevřeny od září. Na
webu najdete i přehled kroužků na nový šk. rok. Jinak pište na
výše uvedený e-mail nebo navštivte den otevřených dveří. Bu-
deme se na vás těšit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– středa 14. 9. 2016 od 15 do 18 hod. Odevzdání přihlášek,
prohlídka dílen, informace o kroužcích, volná místa. 
Kroužky si můžete následně nezávazně vyzkoušet ve zkušeb-
ním týdnu od 26. 9 do 29. 9. 2016.

Činnost v kroužcích začne  od 3. 10. 2016.

DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Hurá do kroužků
Dopřejte Vašim dětem 

další rozvoj a výuku, 
která baví, v atraktivních kroužcích 

na Gromešově! 
Začátek kroužků od 3. 10. 2016

Přehled všech kroužků: www.helceletka.cz

Dále Vás zveme na akce v září
RODINNÝ DEN v KLUBU FRIKULÍN pro děti od 2 let,

6. + 7. + 8. září: 8.00–13.00
(akce zdarma , info: Z. Červinková, tel. 721 079 626)

Společné hrátky a tvoření. Frikulín nabízí program před vstupem
do MŠ. Provozní doba: 8.00–13.30. Nové děti mohou mít pak 
3x doprovod rodičů max. do 10.00 hod. Program od 10.00. 
V září a říjnu máme otevřeno od úterý do čtvrtka. 
Docházka: 
Typ 1.: 60 Kč/hodina, 
Typ 2.: novinka od 1. 9. 2016 – 3000 Kč/20  bloků (dny však
musí být vybrány během 2 měsíců od první návštěvy). V ceně:
veškerý výtvarný a výukový materiál, kroužek hudby, cvičení,
rozvoj řeči. 
Přihlášky: frikulin@helceletka.cz, Š. Lokajová, tel. 606 110 970.

Zápisové pondělní hrátky a dílničky,
9.00–12. 00, 15.00–17.00

pro rodiče s dětmi, děti ZŠ, otevřená zahrada, hry. Rádi poradíme
s výběrem aktivity, představíme širokou nabídku činností. Od
září se můžete těšit na nový systém přihlašování přes internet.
12. září SLAMÁČEK – věneček ze slámy, řetězy ze slá-
my
19. září HLIŇÁČEK – keramické tvoření
26. září VLŇÁČEK – hrátky s ovečkami, tvoříme z vlny

Farmářské dovádění, 23. září – od 15.00 do 18.00 
Hrátky na téma domácích zvířat a našich oveček, bylinek. Razítka
z brambor, výroba větrníků. Cena: 60 Kč/děti, 40 Kč/dospělý.
V ceně pečení klasických kynutých buchet! 
Info: Š. Lokajová, tel. 606 110 970, děkujeme za rezervaci.

Doprovodné společné vaření specialit pod vedením Z. Červin-
kové (rezervace: tel. 721 079 626), cena dle vlastní konzumace.
Možnost opékání špekáčků (dle zájmu s sebou).

Vítání občánků
V sobotu 22. října 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-

-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků
naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti
narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 5. října 2016 u paní Hany
Fišlové, kancelář 92 (matrika), tel.: 541  421  748, e-mail:
fislova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ

ZÁJEZD PRO seniory
Jaroměřice nad Rokytnou – Dalešice – Moravské Bránice

Klub seniorů Renčova 5 (dříve Kořenského 23b) s podporou městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd
pro seniory:
v úterý 27. září 2016, odjezd v 7.30 hod. od konečné zastávky tramvaje
č. 1, předpokládaný návrat do 18.00 hodin. 
Trasa: Jaroměřice nad Rokytnou – prohlídka zámku a kaple, Dalešice –
exkurze v přečerpávací vodní elektrárně a prohlídka pivovaru, Moravské
Bránice – návštěva Stříbského mlýna.

Přihlásit se lze osobně před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5, dne
15. 9. a 22. 9. 2016 v době od 15.30 do 16.00 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Moravská Třebová – Nové Město na Moravě – Předklášteří u Tišnova 
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 21. září 2016, odjezd v 8.00 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jan-
dáskova a Tumaňanova, návrat do 18.00 hod.
Trasa: Moravská Třebová – prohlídka zámku, Nové Město na Moravě –
návštěva Horáckého muzea, Předklášteří u Tišnova – prohlídka kláštera
Porta Coeli.

Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 12. září
2016, před přednáškou od 15.30 do 16.00 hod. u paní Marie Fialové nebo
telefonicky v pracovních dnech od 13. září do 20. září 2016 mezi 19.00–20.00
hod. na tel. čísle 607 962 895.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Udělejte něco se svojí angličtinou!
Je čas konečně vidět výsledky a naše
kurzy vás budou bavit…☺!

• večerní skupinové kurzy angličtiny
v roce 2016/17 zahajují od 19. září

• výuka a vstupní test na ZŠ Uprkova

www.goodbell.cz, nebo 608 724 819

Placená inzerce
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Placená inzerce

J U B I L A N T I
červenec 2016

Terezie FASOROVÁ 91 let

František HROŠ 90 let

Anna BARTOŠOVÁ 90 let

Milan NAVRÁTIL 85 let

Jaroslav ČECH 85 let

Jan FAJKUS 85 let

Jaroslava HRONOVÁ 85 let

Jindřiška DAŇKOVÁ 85 let

Marie PANTŮČKOVÁ 85 let

Hana FLÉGLOVÁ 85 let

Dagmar ROTTOVÁ 85 let

Luboslava ŠIMKOVÁ 85 let

Alois FIALA 80 let

Vladislav HOLZER 80 let

Rudolf SIROVÁTKA 80 let

Drahomíra POKOROVÁ 80 let

Libuše MARUŠKOVÁ 80 let

Radoslava ONDŘÍKOVÁ 80 let

srpen 2016
Rudolf FINTES 93 let

Václav CEJPEK 92 let

Emílie MOLIŠOVÁ 91 let

Eva STÝSKALÍKOVÁ 90 let

Josef RADIMĚŘ 85 let

Antonie AUDOVÁ 85 let

Drahomíra CHVÁTALOVÁ 85 let

Antonín POKORNÝ 80 let

Jaroslav BRZOBOHATÝ 80 let

Marie GAVROŇOVÁ 80 let

Dobromila POKOROVÁ 80 let

Olga FRŰHAUFOVÁ 80 let

Mária KULIČKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

HORTUS
sdružení zahrádkářů
zájezd podzim 2016

Pojeďte s námi za hranice všedních dnů!
DNE 1. 10. 2016 BOSKOVICE

1.  ZAHRADNICTVÍ – s možností nákupu rostlin

2.  ZÁMEK V BOSKOVICÍCH

3.  BOSKOVICE – ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ
(1. a 2. 10. jsou v Boskovicích „Husí slavnosti“)

4.  EXKURZE V PIVOVARU V ČERNÉ HOŘE
(možnost nákupu řeznických specialit)

Cena: člen 180 Kč, děti 150 Kč, nečlen 220 Kč
ODJEZD: od ÚMČ Brno-Medlánky v 7:00 hod. nebo Řečkovice,

konečná tram. č. 1 v 7:15 hod.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: telefonicky u J. Řezáčové, tel.: 604 467 842
NEZAPOMEŇTE: senior pasy, průkazy ZTP apod.

Pauza na individuální občerstvení bude vždy upřesněna.
Eventuální změny programu vyhrazeny.
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PLACENÁ INZERCE
MLADÁ rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích
a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131
POTŘEBUJE Vaše dítě udržet, nebo vylepšit známku z angličtiny
(francouzštiny)? Doučuji/vyučuji individuálně děti, studenty
i dospělé. VŠ vzdělání v oboru +21 let praxe. Tel.: 775 104 820
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
e-mail: marosek.c@seznam.cz
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! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 
604 731 918, www.malby-natery.eu
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené 
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokar-
tonářské. Osobní přístup, spolehlivost, kvalita. 
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
SPOLEČNOST Century21 koupí byty 1+kk/1+1, 2+kk/2+1, 
3+kk/3+1, 4+kk/4+1, panel i cihla v Řečkovicích. Hotovost. 
Děkujeme za nabídky. Tel.: 775 674 540
POKOJ s vyhlídkou – interiérové poradenství a redesign.
Nelíbí se vám u vás doma? Chcete dát svému domovu nový svěží
vzhled bez velkých investic? Chcete obměnit nebo vyměnit 
interiér vašeho domova? První schůzka je nezávazná a zdarma.
Více na www.pokojsvyhlidkou.cz, tel.: 602 519 911
GARÁŽ na ul. Novoměstská nabízím k dlouhodobému
pronájmu. Tel.: 603 858 851

AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA – pánské, dámské, v Kr. Poli, 
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih 
+ fouk. 290 Kč, trvalá, melír, barvení à 500 Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705
KOUPÍM byt na venkově. Dobrý spoj do Brna. T.: 606 158 288
PRONÁJEM v Brně. Děkuji. T: 737 309 875
HLEDÁME na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo 
SMS: 728 945 527
KE KOUPI sháníme dům v Brně-Řečkovicích a okolí.
RK nevolat. TEL.: 605 514 210
HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.
Seriozní a rychlé jednání. Tel: 722 476 894
PRONAJMU garážové stání na adrese Uprkova 2, tel.: 739 600 212
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– KOPÍROVÁNÍ do A3, TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA
– ZÁSILKOVNA
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
NOVÉ prodejní místo Tisknulevne.cz: 
cartridge, tonery, náplně do tiskáren a další.
Centrum služeb občanům, Banskobystrická 39a, tel.: 840 447 777
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
ZAHRADNÍ architektka nabízí zpracování návrhu Vaší zahrady
či předzahrádky dle Vašich požadavků. Tel.: 721 622 279
HLEDÁME paní na úklid RD v Řečk.80 Kč/h. Tel.: 603220557 po 18 h

Moravští bratři – Moravané – světový fenomén, u nás téměř neznámý
Nebýt hodinového pořadu, který na konci loňského roku bez větší upoutávky
a reklamy odvysílala ČT a který jsem náhodně zachytil, dodnes bych nevěděl
téměř nic o Davidu Zeisbergerovi a slávě Moravských bratří na americkém
pobřeží Velkých jezer v polovině 18. století. Odtud už byl jen malý kousek
ke kontaktu s Muzeem Moravských bratří v Suchdolu nad Odrou. Tam jsme
se počátkem července, jako reprezentace našeho ZMČ vypravili, abychom
se dověděli víc a dohovořili budoucí spolupráci. Věřte, bude to stát za to.

Psal se 12. květen l. P. 1724, když pětice mladých, dobře situovaných
mužů ze severomoravského Zauchtentalu (dnes Suchdolu nad Odrou) dora-
zila po jedenáctidenním pěším putování do cíle své cesty, do osady zvané
Herrnhut (Ochranov) v Horní Lužici nedaleko Zittau (Žitavy), na panství
Nicolause Ludwiga hr. Zinzendrofa. Cesta dlouhá přes 350 km měla tyto
muže, členy rozprášené evangelické (Komenského) Jednoty bratrské přivést
do země zaslíbené, kde nebudou pronásledováni za svoji náboženskou
víru. Že tímto svým rozhodnutím položí základy ke vzniku nové větve
Jednoty bratrské, dnes po celém světě známé jako Moravští bratři, jistě
tehdy netušili.

Zde musím udělat malou odbočku do současnosti, resp. doby nedávno minu-
lé, kdy byla v Československu a České republice řešena, avšak nevyřešena otázka
moravanství. Období počátku 18. století, kde svoje vyprávění o Moravských
bratřích začínám, se nerozdělovali obyvatelé dle jazyka, jímž hovořili, nýbrž
dle teritoriální, tedy zemské příslušnosti. Na severní Moravě a v podhůří Jeseníků
žili tehdy Moravané hovořící převážně německy, na rozdíl od střední a jižní
Moravy, kde Moravané hovořili moravštinou - jazykem velmi blízkým dnešní
češtině. Všichni, bez rozdílu mateřského jazyka, ale byli Moravany. V okruhu
potomků Komenského Jednoty bratrské na severní Moravě tou dobou panoval
zvyk používání jako křestních jmen biblických jmen starozákonních. V Suchdolu
se největší oblibě těšilo jméno David, což vedlo k četným problémům, a bylo
proto nutno pro odlišení jeho nositelů používat přízviska.

Od přelomu 17. a 18. století bylo území habsburské monarchie po skončení

třicetileté války poznamenáno silnou náboženskou protireformací. Před-
stava, kterou nám vštípil v Temnu Al. Jirásek, že násilné převracení obyva-
telstva na katolickou víru probíhalo všude stejně krutě a intenzivně, je
mylná. Ještě dlouho po Vestfálském míru existovala v habsburské monarchii
drobná panství, kde rekatolizace byla vlažná, kde majitelé, pokud sami
nebyli svým původem protestanty, aspoň s nimi skrytě sympatizovali. Tak
tomu bylo i na fulneckém panství Jana ze Žerotína, kde nalezl asyl před
svým odchodem za hranice i J. A. Komenský, biskup Jednoty bratrské, se
svými souvěrci. Ani následující majitelé panství již s centrem v Kunwaldu
(dnes Kunín) uherští Serényiové nijak usilovně své protestanty nelámali
a nepronásledovali. Zlom nastal, až když kunvaldské panství zdědila Eleonora
z Liechtensteina, bigotní katolička. Přísné, mnohdy až kruté tresty za pro-
testantskou náboženskou orientaci v kraji, kde Komenského učení zapustilo
hluboké kořeny, přimělo mnohé, zvláště mladé lidi k úvahám o odchodu
do hornolužického exilu. 

První se vydal na cestu za novým domovem již v roce 1722 Moravan –
tesař Kristián David, aby svým souvěrcům v Ochranově připravil půdu. Zmí-
něná pětice Suchdolanů (tři z nich byli Nitschmannové a všichni Davidové)
– David Nitschmann zvaný Tesař, David Nitschmann řečený Syndicus, David
Nitschmann vulgo Confessor (Vyznávač), Melchior Zeisberger a Johann
Teltshik tedy nepřišla v Ochranově k hotovému. Čekala je zelená louka.
Museli položit ruce k dílu a společně budovali nová obydlí pro další exulanty.
Jejich náboženskou prioritou však bylo obnovení Jednoty bratrské v duchu
Komenského, což kupodivu a k jejich zklamání nenašlo nadšení, ba ani
porozumění u hr. Zinzendorfa. V Ochranově zůstali původní Suchdolané
jen pár let a po vzájemné dohodě se rozešli, spolu s následujícími menšími
vlnami exulantů ze Suchdolu, do všech světadílů jako Moravští bratři –
Moravané – šířit učení Jednoty bratrské. 
(pokračování v následujícím čísle, exkluzivní výstava u nás v listopadu)

Ivan Koláčný
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S Karlem Bernáškem o Tereze

S vedoucím „Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza – Terezy
Novákové 62a“ Karlem Bernáškem jsme si nepovídali o žádném děvčeti,
jak by mohl název článku napovídat, ale o zajímavém a velmi potřebném
zařízení sociální péče, které v naší městské části funguje. S Karlem se známe
už mnoho let, pravidelně se potkáváme na akcích Domova Tereza. 

Karle, mohl bys v krátkosti představit Domov Tereza těm čtenářům, kteří ho ne -
znají? 

Úřední název je vskutku krkolomný „Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením“. Lidsky řečeno domov pro spoluobčany s těžším mentálním a provázejícím
tělesným postižením. Snažíme se být pro naše uživatele nejen domovem podle
názvu, ale hlavně domáckým prostředím, kde se cítí dobře, bezpečně, kde mohou
rozvíjet své schopnosti a zažívat pro ně nesnadno dostupné zážitky běžného
života. Důležité je říci i to, že jsme zařízení s celoročním provozem a mimo to
nabízíme i tzv. odlehčovací službu. Ta je hlavně pro rodiče, kteří si čas od času
potřebují odpočinout od těžké péče, navštívit úřady, či mít chvilku pro sebe.

Co Tě vlastně vedlo k tomu stát se vedoucím právě Domova Tereza?

Byli to moji rodiče, u kterých jsem viděl, jak je krásné a důležité pomáhat
nemocným a postiženým lidem. Vždy to ovšem nebyly jen okamžiky příjemné,
ba naopak. Těch bolavých bylo příliš mnoho na to, abych stál opodál. A tak jsem

se z politiky a školství posunoval blíže do sociální oblasti, až mě osud zavál na
Terezu. Zde jsem našel své naplnění.

Už několik let v Řečkovicích pořádáte Strom života. Kdo vlastně přišel s myšlenkou
této akce?

Otcem tradice je tehdejší vedoucí Domova Petr Nováček. Tato akce má také
mnoho kmotrů, bez kterých by tradice nezačala a nemohla by pokračovat. Jsi
to Ty, Olivere, a také Marek Viskot. Samozřejmě i mnoho dalších. Prostě lidé, kteří
mají srdce a náš Domov podporují, za což všem patří velké poděkování. 

Na konci září přibyde další akce „Den pro Terezu“. Na co se můžeme těšit?

Podobně jako Strom života je Den pro Terezu integrační akce, kterou bychom
se rádi více představili a přiblížili řečkovickým spoluobčanům. Děti z okolních
základních škol budou mít možnost vyzkoušet si zvládání různých překážek či
úkolů při omezení některých smyslů, jízdu na vozíku apod. Mohou si vyzkoušet
jaké to je žít s hendikepem. Všechny také lákáme na koncerty několika hudebních
skupin. Celkově bychom se chtěli pokusit odbourat některé předsudky a ste-
reotypy, které naše společnost má. V doprovodném programu bude připraven
stánek s občerstvením, zábavné atrakce pro děti, prezentace zařízení a výrobků
obyvatel domova, jejichž nákupem nás mohou návštěvníci podpořit. Vstupné
na tuto akci bude dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni. Nemohu také nevzpo-
menout na Kateřinou Pelcovou, studentku řečkovického gymnázia, která nám
nejen s touto akcí pomáhá, stejně tak i celá její škola a mnoho spolužáků. 

Obdivuji trpělivost a pozitivní přístup pracovníků domova ke klientům. Je těžké
sehnat lidi na tuto práci? Kde berou tu obrovskou energii, která je z jejich práce
cítit?

Popravdě toto je ta nejtěžší otázka, kterou lze položit. Každý někde jinde, ale
tím zásadním je dobrota srdce a touha pomáhat a být užitečný. Slovem klasika
„… i tam, kde by smělý se bál.“ Není zde místo pro ty, kteří hledají zaměstnání
či si vybírají povolání, práce v sociálních službách, a o Tereze to platí dvakrát, je
poslání. Jsou to společností neviděné obdivuhodné ženy a muži s velikou obě-
tavostí. Moc jim všem děkuji.

Karle, přeji Tobě a všem pracovníkům, aby se vám práce dařila a vaši klienti
v Domově Tereza nacházeli skutečný domov.

Ptal se Oliver Pospíšil

Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2016
Klub seniorů Řečkovice – v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

15. září Lobpreisová Eva Indonésie, Jáva, Bali 16.00
22. září RNDr. Kolejka Jaromír Kolyma, Sibiř 16.00

6. říjen Vlasák Jan Albánie 16.00
13. říjen RNDr. Žákovská Alena Thajsko 16.00
20. říjen Ing. Charvát Jiří Západní Kanada – Aljaška 16.00

3. listopad RNDr. Žákovská Alena Laos 16.00
10. listopad RNDr. Kolejka Jaromír Cejlon – ostrov andělů 16.00
24. listopad Ing. Sochorec Lumír Gruzie – závěr 16.00

1. prosinec Ing. Novák Jaromír Trochu jiná Británie – Wales 16.00
8. prosinec Mgr. Lollok Klementová Marie Cestujeme s dětmi 16.00

15. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Obrázky z letošních zájezdů 16.00

Klub seniorů Mokrá Hora – v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
12. září Krutilová Jana Kavkaz 16.00
26. září Mgr. Jarolínová Iva Hongkong a Peking 16.00
10. říjen RNDr. Kolejka Jaromír Jakutsk – Madagan: Sibiřská cesta kostí 16.00
24. říjen Ing. Novák Jaromír Sever Sardinie na kole 16.00

7. listopad Mgr. Lollok Klementová Marie Via ferraty – zajištěné cesty v horách 16.00
21. listopad Ing. Charvát Jiří Jižní Afrika 16.00

5. prosinec Vánoční beseda 16.00

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY
Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově Základní umělecké školy Universum na ul. Kořenského 23b. Od měsíce
září 2016 jsou přednášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v přízemí budovy bytového domu na ulici Renčova 5 v Brně-Řečkovicích.
Změna se týká i termínů - nově se přednášky konají ve čtvrtek od 16.00 hod., počínaje 15. zářím 2016.

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Skauti odhalili pomník na tábořišti
V úterý 26. července se na tábořiště řečkovických skautů, které leží nedaleko
obce Uhřínov u Velkého Meziříčí, sjelo přes 100 členů střediska a přátel
skautingu. Důvodem setkání bylo odhalení pomníku našemu dlouholetému
členovi a činovníkovi Josefu Bořeckému – Padovi. Ceremoniál začal mší
svatou, kterou sloužil p. Josef Glogar – Kraky, skautský kněz, který má k mno-
ha členům našeho střediska velmi blízko. Po mši krátce Pada připoměli
Pavel Vedra a Jiří Libus. Pomník ve skautském duchu, do poslední chvíle
zakrytý celtou, odhalili Padova manželka Míla, bratr Karel a synové Jan
a Petr. 

Pad vedl v našem středisku oddíly více než 20 let. Dokázal vybudovat
úžasné tábořiště, které nám všichni v dobrém závidí. Mohli jste jej znát jako
zastupitele, vedoucího Orla, organizátora a zakladatele dodnes oblíbených
posvícení, masopustů a dalších folklórních tradic. Díky mnoha aktivitám
na poli skautingu byla Padovi po odhalení pomníku udělena skautská
Medaile díků in memoriam.

Slavnostní okamžiky onoho dne tím ještě neskončily. Za obětavou práci
pro řečkovické skautské středisko a brněnský skautský okres obdrželi bron-
zový stupeň Medaile sv. Jiří Marie Janošková – Želva a Česlav Ulrich – Češa.
Želva byla v devadesátých letech klíčovou osobou při obnovení skautingu
v Řečkovicích. Středisko poté více jak 12 let vedla a u toho stále působila
u dívčího oddílu. Češa v roce 2001 založil a poté 9 let vedl oddíl mladších
členů střediska – smečku vlčat, čítající přibližně 50 členů. Je dlouholetým
organizátorem Tříkrálových sbírek a akce Betlémské světlo. Je znám i jako
člen vedení Orla, člen farní rady a v poslední době i jako předseda spolku
Za zdravé Řečkovice. Poté, s příchodem tmy, následoval slibový oheň mlad-
ších členů, který zakončil tento den, pro skauty z Řečkovic slavnostní. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nejrůznějšími způsoby pod-
porují činnost skautů v Řečkovicích; díky Vám středisko nepřetržitě roste
po více než 25 let. 

Jiří Libus, vedoucí řečkovického skautského střediska

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!
V rámci cyklu  „Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!“, který organizuje spolek

Verbum et musica, přicházíme s pohádkou „ČERNOUŠEK V ASII“, kterou uvedeme ve Sboru
Páně CČSH, Vážného 6, a to v sobotu 8. října 2016 v 16.00 hod.

Pohádku uvidíme v podání Divadla Sandry Riedlové. A o čem tato pohádka je? No přece
o malém černouškovi, který se vydá letadýlkem do Číny, potká Pandu, Dikobraza, Zmiji a Číňánka.
Víc prozrazovat nebudeme, raději se přijďte podívat.

Hudbu složil Václav Šmiřák, v představení hrají nádherné loutky, které vytvořila vynikající
výtvarnice Bára Kuropatová.

Pohádku nám zprostředkují dvě výborné herečky, které vzešly z Divadla Radost, Sandra Rie-
dlová a Kateřina Mendlová Horáčková.

Délka představení je 45 minut. Pohádka je určena pro děti MŠ a ZŠ prvního stupně. 
Po představení bude pro děti a rodiče připraveno výtvarné tvoření, kde si budou moci vytvořit

něco pěkného.
Doporučený dar při vstupu činí 50 Kč. Informace najdete také na www.verbumetmusica.com nebo www.ccshreckovice.cz.

Vratislav Jan Marša, spolek Verbum et musica
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SPORT

Mezigenerační setkání na konci školního roku

Mezi stacionářem Naděje na Hapalově ulici a dětmi a dospělými z MŠ
Kárníkova 4 dochází více než 15 let kúspěšnému mezigeneračnímu pro-
pojení. Děti navštěvují několikrát do roka Naději a svými vystoupeními
avlastnoručně zhotovenými dárky dělají radost klientům tohoto zařízení.

V pondělí 20. června čekalo naše děti v Naději velké překvapení.
Všichni zaměstnanci Naděje a především babičky a dědečkové připravili
pro děti dopoledne plné her, soutěží, tvoření a na závěr také sladkého
mlsání. Společně jsme si zapinkali nafukovacími balónky, zhotovili letní
koláž, fandili při soutěžích a také zazpívali. Vzájemně jsme si užili spoustu
legrace a bylo nám všem spolu společně dobře. Neformálním setká-
váním dětí a seniorů  se propojuje dětský svět s moudrostí a zkuše-
nostmi. U malých dětí se tak již od útlého dětství posiluje úcta ke starším
lidem a odstraňují se předsudky o stáří. Již nyní se těšíme na plánované
podzimní setkání. Děti a pí učitelky z MŠ Kárníkova 4
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Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga mužů
4. 9. 1. NH Brno : Podlázky 14.00 hod.
25. 9. 1. NH Brno : Krčín 14.00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída, městský přebor
30. 8. SK Řečkovice : Obřany 17.30 hod.
10. 9. SK Řečkovice : Slovan Brno 16.30 hod.
24. 9. SK Řečkovice : Chrlice 15.30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 2. A třída, Brno-město
Orel Řečkovice B hrací dny 3. 9., 10. 9., 24. 9.
zápasový program od 9.00 do 15.30 hod.
– 3. C třída, Brno-město
Orel Řečkovice C a SHL Futsal Řečkovice
hrací dny 4. 9., 18. 9., 25. 9.
zápasový program od 9:00 do 17.20 hod.
(orelský areál na Medlánecké)
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městská hala míčových sportů – Vodova:
Basketbal – Bonver ŽBL
21. 9. VALOSUN KP Brno : Nymburk 17.30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
(nová hala)

Házená – Extraliga mužů
10. 9. SK KP Brno : Frýdek-Místek 17.00 hod.
24. 9. SK KP Brno : Karviná 17.00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
(stará hala)

Florbal – extraliga mužů
25. 9. BULLDOGS Brno : Bohemians Praha 17.00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz
(nová hala)

TIP MĚSÍCE:
Lední hokej – Tipsport extraliga
11. 9. HC Kometa Brno : Hradec Králové

První domácí zápas sezony 2016/17
(DRFG Arena, Křídlovická 34)

Richard Foltýn, zastupitel, předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?
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30. zá í  
2016 Areál bývalého 

pivovaru 
v e kovicích, 

Palackého nám. 
9a 10:00 – 15:30 

Program pro d ti 
smyslová zahrada – 
program pro d ti ze 
ZŠ a MŠ – zážitková 

trasa s úkoly 

 
10:00  

– 
 19:30 

 
Pestrý 

doprovodný  
program 

 
 

Vernisáž  
a prezentace  

Domova 
Tereza  

Akce se koná pod 
záštitou starosty M  
Brno – e kovice a 
Mokrá Hora Mgr. 

Marka Viskota 

14:30 - 19:30 
Hudební 
program 

 

 
Ob erstvení 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TEREZA – BRNO E KOVICE 

DEN SENIORŮ NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

pořádá v pondělí 3. října 2016 v 15.00 hodin
Den seniorů na radnici.

Vážení senioři, přijďte společně oslavit svůj svátek. Připraveno je hudební
a pěvecké vystoupení studentů brněnské konzervatoře i praktické rady
odborníka ze Sdružení obrany spotřebitelů, a to ve věcech reklamací.
Kromě občerstvení je pro Vás připravena i soutěž s výhrami a nakonec mů-
žete pobesedovat se starostou panem Mgr. Markem Viskotem.
Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.

Božena Trnková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KULTURA

Za pět minut dvanáct, ne-li později
Ještě jednou připomínám poslední letošní setkání 

s Ing. Alešem Svobodou nad Brněnským podzemím. Sejdeme
se v úterý 13. září v 18 hodin ve velkém sále řečkovické rad-
nice.

Na setkání s vámi se těší pořadatel akce – výbor pro národ-
nostní menšiny ZMČ. 

RNDr. Ivan Koláčný, předseda

Chystáme vánoční výstavu betlémů

Komise kultury plánuje letos v prosinci (v termínu 2. až 11. 12. 2016) uspo-
řádat v Galerii na radnici výstavu betlémů. K vidění budou betlémy různých
velikostí a z různých materiálů - dřevěné, papírové, keramické, skleněné,

paličkované, látkové či plechové, nebude chybět ani zajímavá vánoční
výzdoba.

Chtěli bychom tedy návštěvníkům ukázat přehlídku různých druhů bet-
lémů, především těch, které vytvořily šikovné ruce obyvatel Řečkovic a Mokré
Hory. Proto uvítáme možnost zapůjčení betlémových exponátů na tuto
výstavu. 

Těšíme se na nabídky a dotazy, které směřujte na emailovou adresu
musil.vladislav2@gmail.com. Vladislav Musil, předseda komise

Vavřinecké hody jsou za námi
Fotografie z jubilejních 25. Vavřineckých hodů v Řečkovicích

najdete v galerii on-line zpravodaje Řeč na www.reckovice.info
nebo na facebookové stránce MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
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