
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÍJEN 2016

ČÍSLO 10., ROČNÍK XXV

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů, oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční

dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138–140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Banskobystrická 1–67 Banskobystrická 69–75 lichá
Dlouhé hony 2–12 sudá Kořískova
Böhmova 1–15 Filkukova 1
Kuřimská 2–42 sudá Palackého tř. 172
Ječná 2–18 sudá Ječná 20–40
Palackého tř. 186 Vránova 1–46
Ječná 42 Koláčkova
Žitná 13–23 lichá Žitná 40–44 sudá
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1–59
v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Sibiřská 61–65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117–191 lichá Banskobystrická 68–76 sudá
Banskobystrická 77–137 Banskobystrická 139-141 lichá
Dlouhé hony 1–11 lichá Dlouhé hony 13 do konce
Dudíkova Filkukova 2–31
Járy Cimrmana Ječná 1–17 lichá
Kuřimská 21a–21b Měřičkova 1–31 lichá
Měřičkova 18 Nové nám. 1–6
Nové nám. 15 do konce Sibiřská 60–64 sudá
Sibiřská 66 do konce Skutilova
Vránova 45–103 Vránova 105–115 lichá
Žitná 22–24 sudá
v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Novoměstská 1–21 lichá Palackého tř. 174–178 sudá
Podhájí Žitná 1–12
Žitná 14–20 sudá Žitná 26–38 sudá
Řečkovice č. e. 90, 100, 162, 1065, 1067, 1119, 1128, 1148
v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boskovická 2–16 sudá Letovická
Novoměstská 23–59 lichá
v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1–17 lichá
Filkukova 37–39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2–16 sudá
Měřičkova 20–30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8–14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104–166 sudé
v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2–10
Medlánecká 24c Renčova 2–36 sudá
Škrétova 2–12 Terezy Novákové 16–32 sudá
v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení

Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1–32
Ladova 34 Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1–31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova
v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Horácké nám.
v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2–24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1–23 lichá Terezy Novákové 2–4 sudá
Vitáskova Žlutá
v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1–7 Hapalova 9–11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1–3 lichá
Uprkova Vážného 1–32
Veselka
v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253
v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8–10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1–22
Jandáskova 23–27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1–20
Maříkova 22–42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 1162
v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 pro oprávnéné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24–30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31–66
Pod hájkem Pod zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1–60 Tumaňanova 62–74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 78

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně dne 9. 9. 2016 Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta
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OZNÁMENÍ o době a místě konání místního referenda
Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu, oznamuje:
1. Hlasování v místním referendu se uskuteční

dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 8. 10. 2016 od 800 hodin do 14 00 hodin

2. Místem konání referenda
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138–140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Banskobystrická 1–67 Banskobystrická 69–75 lichá
Dlouhé hony 2–12 sudá Kořískova
Böhmova 1–15 Filkukova 1
Kuřimská 2–42 sudá Palackého tř. 172
Ječná 2–18 sudá Ječná 20–40
Palackého tř. 186 Vránova 1–46
Ječná 42 Koláčkova
Žitná 13–23 lichá Žitná 40–44 sudá
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1–59
v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Sibiřská 61–65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117–191 lichá Banskobystrická 68–76 sudá
Banskobystrická 77–137 Banskobystrická 139–141 lichá
Dlouhé hony 1–11 lichá Dlouhé hony 13 do konce
Dudíkova Filkukova 2–31
Járy Cimrmana Ječná 1–17 lichá
Kuřimská 21a–21b Měřičkova 1–31 lichá
Měřičkova 18 Nové nám. 1–6
Nové nám. 15 do konce Sibiřská 60–64 sudá
Sibiřská 66 do konce Skutilova
Vránova 45–103 Vránova 105–115 lichá
Žitná 22-24 sudá
v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Novoměstská 1–21 lichá Palackého tř. 174–178 sudá
Podhájí Žitná 1–12
Žitná 14–20 sudá Žitná 26–38 sudá
Řečkovice č. e. 90, 100, 162, 1065, 1067, 1119, 1128, 1148
v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boskovická 2–16 sudá Letovická
Novoměstská 23–59 lichá
v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1–17 lichá
Filkukova 37–39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2–16 sudá
Měřičkova 20–30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8–14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104–166 sudé
v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2–10
Medlánecká 24c Renčova 2–36 sudá
Škrétova 2–12 Terezy Novákové 16–32 sudá
v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1–32
Ladova 34 Prašná

Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1–31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova
v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Horácké nám.
v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2–24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1–23 lichá Terezy Novákové 2–4 sudá
Vitáskova Žlutá
v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1–7 Hapalova 9–11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1–3 lichá
Uprkova Vážného 1–32
Veselka
v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253
v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8–10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1–22
Jandáskova 23–27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1–20
Maříkova 22–42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 1162
v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 pro oprávnéné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24–30 sudá
Jandáskova 30b–30d Jandáskova 31–66
Pod hájkem Pod zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1–60 Tumaňanova 62–74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 78

3. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

4. Otázky položené k rozhodnutí v místním referendu:
1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti

k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?
2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti

s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“
určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

V Brně dne 9. 9. 2016 Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta
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SPORT NA ULICI
Možná někteří z Vás zaznamenali, že poslední prázdninový víkend se
v sobotu odehrál v Řečkovicích druhý ročník longboardové události
Slide the Rainbow Jam vol. II. Akci organizovala brněnská nezisková
organizace - zapsaný spolek Federace moravského longboardingu.
Vedení úřadu městské části tuto sportovní akci povolilo a podpořilo,
protože sportovní aktivity našich mladých spoluobčanů, které vedou
k rozvoji jejich organizačních i sportovních dovedností, je potřeba ocenit.
Jedná se o poměrně novou sportovní disciplínu, ve světě stále popu-
lárnější, která ovšem pro svoji realizaci potřebuje na několik hodin uzavřít
vhodnou komunikaci. Jsme si vědomi, že právě tento fakt může některým
z Vás v dané lokalitě způsobit různé, nejen dopravní problémy, za které
se omlouváme, a děkujeme za pochopení a trpělivost. Avšak podpora
naší mládeže, která nechce jen sedět doma u počítače nebo se bezcílně
toulat po sídlišti za pár hodin jistého omezení našeho pohodlí určitě
stojí. Dovolte zároveň, abychom Vám tuto sportovní disciplínu krátce
představili.

Longboard vypadá jako větší skateboard, ale používá jinou technologii
součástek a hlavně je uzpůsoben na jiný styl ježdění, i když si přiznejme,
že je to pořád ,,deska na kolečkách“.

Slidování (slajdování) je jedna z mnoha longboardových disciplín.
Zjednodušeně řečeno jde o kontrolované smyky v rychlosti, na jednu
či druhou stranu o 90, 180 nebo i více stupňů.

Akce se už tradičně konala na ulici Duhová, která nabízí výborný sklon,
dostatečnou šířku a přijatelnou délku, protože šlapat nahoru v 30stup-
ňovém horku nebylo nic jednoduchého. Naštěstí účastníci měli k dispo-
zici studené pití a dostatek stínu, takže kromě odřenin nikoho nepostihl
jiný zdravotní problém.

Jezdců, kteří se registrovali a dostali tradiční památeční tričko z akce,
se sešlo přes 50, a to ze všech koutů Česka i Slovenska. Největší zastoupení
mělo samozřejmě Brno, ale přijeli i jezdci ze Zlína a Prahy. Mimo volné
ježdění se soutěžilo i v nejdelším nebo nejhezčím slajdu i ve srážení
kuželek. Výherci se dočkali odměn od našich milých sponzorů, hlavně
brněnského Longshop.cz a českého výrobce long -
boardů Owl Long boards z moravského Hulína.

Doufáme, že i kolemjdoucí diváci si akci užili a že
vyjde i třetí, jubilejní ročník příští rok.

Kompletní album fotografií zde:   

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

V posledních měsících jsem obdržel několik
dotazů na téma případné revitalizace parku
na Horáckém náměstí. Protože se jedná
o téma nepochybně aktuální a podstatné,
dovolte mi, abych vás seznámil s aktuálním
stavem příprav. Největší řečkovický park

denně navštěvuje nebo jím jen prochází mnoho obyvatel a jeho
budoucnost nepochybně zajímá mnoho z nás. V rozpočtu letošního
roku byly vyčleněny prostředky na zpracování projektové doku-
mentace, která má za cíl komplexně řešit toto rozsáhlé území z hle-
diska zpevněných ploch kolem bytových domů, chodníků, sídelní
zeleně nebo laviček či odpadkových košů. Projekt zahrnuje také
mlatovou běžeckou dráhu okolo jádra parku a venkovní cvičiště,
tzv. street workout. S ohledem na finanční náročnost chceme
v následujících letech postupovat ideálně ve třech až čtyřech eta-
pách. V první fázi, nejlépe už v roce 2017, by přišly na řadu chodníky
a zpevněné plochy v okolí bytových domů na Horáckém. Usilujeme
o to, aby se na financování podílelo svým rozpočtem i město.

V červenci jsem ve zpravodaji psal, že dotace na prostranství
v panelovém sídlišti nám letos z Ministerstva pro místní rozvoj
nebyla přiznána. Karta se však obrátila na začátku září, kdy přišla
příjemná zpráva, že čtyři miliony korun nakonec poputují i do naší
městské části. Vedle dvou již dokončovaných akcí, kterými jsou
rekonstrukce dětského hřiště mezi bytovými domy na Kunštátské,
Měřičkově a Novoměstské a zatravnění asfaltové plochy za domy
Novoměstská 53 a 55, budeme díky těmto prostředkům schopni
ještě na podzim provést rekonstrukci parkoviště u bytových
domů Novoměstská 47–59. Práce budou zahájeny na přelomu
září a října. Zároveň zmíněná dotace umožní přesunout vlastní
finanční prostředky městské části na další akci – rekonstrukce chod-
níku na ulici Renčově a vybudování nových míst k posezení. Jedná
se o chodník vedoucí podél orelského sportoviště a plaveckého
bazénu na Družstevní, který bude nově předlážděn a ve své nejširší
části zúžen ve prospěch zatravnění a nových laviček. 

Mgr. Marek Viskot,
starosta

Slovo starosty
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Ing. Stanislav Juránek

Dýchám pro kraj
a pro Brno zvlášť 

Jako hejtman Jihomoravského kraje jsem se zasadil  
o to, aby naše město mělo mezinárodní letiště.
Díky tomu jsme mohli do Brna přilákat zejména japonské  
investory, kteří vytvořili na Černovické terase  
i jinde v našem kraji asi 18 tisic pracovních míst. 

Jenom vaše hlasy mi umožní pomáhat dál. 
Děkuji za ně.

Placená inzerce

Krátce z historie… názvy ulic
Malíkova – řečkovická ulice pojmenovaná po Františku Malíkovi 

(*22. 2. 1908 Brno-Jundrov – +14. 11. 1943 Gross Strelitz), úředníkovi v Řeč-
kovicích, nacisty popravenému pro účast v odbojové skupině Obrana
národa, kde působil jako spojka pro transport zbraní. Ulice byla pojmenována
roku 1975, převzala jméno zaniklé Malíkovy ulice v Řečkovicích.

Marie Hübnerové – tato řečkovická ulice nese od roku
1946 jméno po herečce Marii Hübnerové (*12. 10. 1865 Slatina
nad Zdobicí –+ 5. 8. 1931 Praha), ve své době významné aoblí-
bené. Dětství neměla snadné, po otcově smrti byla vychová-
vána u řádových sester v sirotčinci v Zábrdovicích pro práci
služebné či dělnice. Od roku 1891 působila vNárodním divadle
v Brně, s jehož ředitelem odešla do kočovného Českého lido-
vého divadla. Od roku 1896 až do své smrti hrála v Národním
divadle v Praze. Vytvořila zde přes 370 rolí, především matek,
utlačovaných žen a služek. V roce 1931 si zahrála v jediném filmu, v Čapkově
Loupežníkovi. Byla to první česká herečka odměněná státní cenou. 

Ulice byla poprvé pojmenována roku 1923 Smetanova (po českém hudeb-
ním skladateli Bedřichu Smetanovi), od roku 1939 německy Smetanagasse,
v roce 1942 přejmenována na Schützengasse – Střelecká (podle polohy
poblíž příležitostné vojenské střelnice), po roce 1945 jen česky Střelecká
a konečně roku 1946 Marie Hübnerové.

Maříkova – řečkovická ulice byla roku 1946 pojmenovaná
po Václavu Maříkovi (8. 11. 1892 Dub u Vodňan – + 29. 3.
1942 Osvětim). Pracoval jako geometr, vrchní měřičský rada,
byl starostou řečkovického Sokola. Během okupace se zapojil
do odboje v Obraně národa, roku 1941 byl však zatčen
a poslán do Osvětimi, kde zahynul.

Ulice se původně v roce 1925 jmenovala Pod Západem
(podle polohy ulice na úpatí návrší zvaného Západ), od roku
1939 německy Unterm Einsturz, po válce česky Pod Západem
a od roku 1946 Maříkova.

Medlánecká – ulice vedoucí z Řečkovic do Medlánek, podle tohoto
směru se tak také od roku 1946 jmenuje. Poprvé byla pojmenována podob-
ně – Medlánská, a to roku 1932, od začátku války německy Medlaner Gasse,
v roce 1942 přejmenována na Mautgasse – Mýtní (podle polohy ulice u býva-
lé výběrčí stanice mýta), roku 1945 byla česky pojmenována Mýtní a od
roku 1946 Medlánecká.

Měřičkova – řečkovická ulice nese jméno od roku 1946 po Vojtěchu
Měřičkovi (*2. 2. 1907 Vídeň – +18. 8. 1943 Praha, Pankrác). Byl důstojníkem
čs. armády. V prosinci 1942 byl zatčen gestapem a vězněn v Kounicových
kolejích, později byl v Praze popraven pro velezradu, přechovávání zbraní
a ukrývání příslušníků domácího odboje. 

Ulice byla poprvé pojmenována v roce 1942 Kornloses Feld - Na neklásku
(podle starého názvu místní polní tratě), od roku 1945 jen česky Na neklásku
a od roku 1946 Měřičkova.

Mgr. Dana Malíková

Marie Hübnerová

Václav Mařík

Ulice Marie Hübnerové

www.kdujiznimorava.cz

Jiří Mihola
poslanec PSP ČR

Roman Celý
kandidát na hejtmana

Placená inzerce
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Na kus řeči s Danielem STRUŽEM
Daniela Struže považuji za těžko přehlédnu-
telnou osobnost v našem zastupitelstvu. Svě-
ták, vždy oblečený podle poslední módy, ctí
barvy politického hnutí ANO. Prostě od pohle-
du zajímavý člověk. Na náš rozhovor, byť se
konal na dálku, jsem se velmi těšil.

Když vzniká náš rozhovor, jste zrovna u proti-
nožců. Budete zřejmě nejzcestovalejší řečkovický
zastupitel, to má na svědomí Vaše profese?

Ano, momentálně jsem u„protinožců“, zemi
klokanů a Jižního kříže na obloze. Má to sku-
tečně na svědomí má profese. Pracuji pro spo-

lečnost, která má obchodní zastoupení v 93 zemích světa a je mojí povinností
a zároveň vítanou příležitostí čas od času nejdůležitější z nich objet a probrat
s nimi vše důležité, co se vzájemného obchodu týče. Dává mi to nejen
benefit ve formě úspěšných obchodních jednání, ale také možnost srovnání
života u nás a v zahraničí.

Už podle figury nezapřete vojenskou minulost. Můžete se podělit o nějakou zají-
mavou vzpomínku z Vaší dřívější profese?

Má figura dnes už svědčí více o tom, že jsem milovníkem dobrého jídla
:-) Ano, máte pravdu, mám za sebou poměrně dlouhou vojenskou minulost.
Zajímavých vzpomínek je skutečně mnoho. Většinu svého vojenského
života jsem prožil v zahraničí, ať už to bylo studium ve Velké Británii a USA
nebo mé působení v Kosovu, Bosně - Hercegovině, Iráku, Afganistanu. Nej-
zajímavější asi bylo setkání a společná služba s princem Harrym v Iráku
nebo setkání a dlouhý rozhovor s prezidentem Obamou v Afganistanu.
V neposlední řadě to ale bylo poznání, že se máme u nás doma v České
republice zatraceně dobře. A to i přes to, že si mnozí rádi zanadávají téměř
na vše, co je v životě potkalo.

Zdá se, že Vaše zážitky by stačily na knihu. S pár lidmi kategorie VIP, byť převážně
z našeho českého prostředí, jsem měl také možnost pohovořit. Všichni jsme
nakonec jenom lidé, mnohé osobnosti mě zase až tak moc neohromily. Čiší třeba
z Obamy při osobním setkání nějaké výjimečné charisma, bylo Vaše setkání sku-
tečně silným zážitkem, nebo bylo jen zajímavé, protože je prezidentem USA?
Mandát mu pomalu končí, než k němu naše Řeč doputuje, už nebude ve funkci,
tak snad si můžete dovolit trochu upřímnostiJ

Je pravdou, že do schránky Bílého domu má Řeč cestu dalekou. Když se
máte setkat osobně s prezidentem USA, tak už jen tento fakt samotný vyvolá
v člověku velmi zvláštní pocit. Když přijíždí jeho kolona vozů, tak nikoho
nenechává na pochybách, že nejede jen nějaká „normální VIP“. Tudíž nejdříve
nastupuje nervozita z„úřadu“. Ale po pěti minutách jsem měl pocit, že sedím
s bývalým spolužákem z vysoké školy. On, tenkrát čerstvý prezident, plný
zájmu a elánu, a já, jeden z mála neameričanů, se kterými se tam potkal.
Jeho zájem a otázky byly hodně spontánní a i když jsme se bavili také

o spoustě vážných témat, můžu říct, že jsem nečekal, jak moc se u některých
částí rozhovoru budeme smát. Opravdu mě příjemně překvapil.

Kolik jste tak zhruba navštívil zemí? Je nějaká, kde se Vám líbilo a řekl jste si,
tady bych si dovedl představit žít?

Počet zemí, které jsem navštívil, je velký. Jednodušší by asi bylo vyjmenovat
místa, na kterých jsem nebyl. Každá ze zemí je něčím zajímavá, zvyklostmi,
kulturou, přírodou, lidmi. Ale co mě skutečně „bere“, je právě Austrálie a Nový
Zéland, pro úžasnou kombinaci všech výše vyjmenovaných věcí.

Ale vraťme se zpět do Brna, do Řečkovic. Jaké je Vaše pouto k Řečkovicím, jste
rodák?

Jsem rodák z Opavy a do svých gymnaziálních let jsem žil v Ostravě.
K Brnu jsem získal vřelý vztah až na vysoké škole. Po studiu jsem bydlel pár
let v centru a v Řečkovicích žiji 8 let. Miluji kombinaci vesnice a města, kterou
mi Řečkovice poskytují, příroda je velmi blízko, dopravní dostupnost skvělá.
Člověk si tady může výborně zasportovat nebo jen relaxovat na vycházce
v lese. Považuji Řečkovice za jednu z nejlepších městských částí.

Zastupitelem jste první volební období. Předpokládám, že je to Vaše první poli-
tická zkušenost. Jsou možnosti zastupitele podle Vašich představ, nejste trochu
zklamaný?

Co se politiky týče, jsem skutečně elév, nejen v zastupitelstvu. Neměl
jsem nikdy ambice do politiky vstupovat a nebylo to možné ani ze služebních
důvodů. K politice mě přivedla tak trochu náhoda a celkem dramatický roz-
hovor s předsedou hnutí ANO, na jehož konci byl můj vstup do politiky.
Představa byla poněkud odlišná od reality. Myslel jsem si, že politik, zejména
na komunální úrovni, je skutečným dělníkem voličů. Mnohdy se však ukazuje,
že vítězí potřeba ukázat se za každou cenu. Jsem ale rád i za toto poznání.
Je to těžší než jsem si představoval, a proto mě velmi těší, když se povede
udělat něco, co lidem ulehčí a zpříjemní život v naši městské části. A také
by mě více těšilo, kdybychom se na těchto věcech shodli v zastupitelstvu
jednomyslně, protože nikdo snad nechce, aby bylo hůř ☺

Politika, včetně té komunální, bývá trochu teatrální. Přesto ve srovnání s jinými
zastupitelstvy je to naše vcelku konsensuální. Někdo si po jednom volebním
období v komunální politice řekne, že mu ten čas za to nestojí a už nekandiduje,
někdo se v tom najde a kandiduje opakovaně. Vím, že jsme teprve v polovině
volebního období, ale jak to teď cítíte Vy, našel jste se jako zastupitel? 

Je pravda, že ve srovnání zastupitelstev je to naše skutečně klidné, lidé
se dokáží i při různosti názorů respektovat. Jako zastupitel bych chtěl přede-
vším naplnit sliby, které jsme voličům dali, a pokud budu mít pocit dobře
vykonané práce, tak se jich znovu zeptám, jestli mě chtějí vidět vzastupitelstvu
na další období. Věřím, že je nezklamu, a taky vím, že je to ještě kus cesty.

Díky za zajímavý rozhovor a přeji šťastnou cestu domů!

S Danielem Stružem si na dálku povídal Oliver Pospíšil

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o. žádá vlastníky a uživatele pozemků
o průběžné odstraňování nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spo-
lehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud tak vlastníci či uži-
vatelé pozemků neučiní, vstoupí pověření pracovníci na dotčené pozemky
a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Podle ener-
getického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mají totiž právo za tímto
účelem vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1 kV do 35 kV pro vodiče
bez izolace vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m,
měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Při ořezávání je však třeba se k vodičům nepřiblížit více než na přede-
psanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní nástroje
či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V) činí
1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m.
V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost udržovat
volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický
stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro tuto práci sta-
novených. Při kácení dřevin je třeba postupovat podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat
či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
distribučních zařízení může být pokutováno Energetickým regulačním úřa-
dem.

Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonním
čísle 800 773 322. Najít se dají rovněž na stránkách www.eon-distribuce.cz.

Podle informací od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. připravil 
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

Větve ohrožující elektrické vedení musí být odstraněny

Zájezd pro seniory – Velký Meder
Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 12. 10. 2016, odjezd v 7.30 hod. od zastávky MHD Řečkovice –
Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21.00 hod.

Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku. 

Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, 
v pracovních dnech mezi 16.00–20.00 hod.

Mgr. Petr Štancl,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ  
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PLACENÁ INZERCE
HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.
Seriózní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894
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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
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
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
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
MLADÁ rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích
a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PRONAJMU garáž na ulici Medlánecké. Tel.: 530 344 026
NOVÉ prodejní místo Tisknulevne.cz: 
cartridge, tonery, náplně do tiskáren a další.
Centrum služeb občanům, Banskobystrická 39a, tel.: 840 447 777
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
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

Nabídka pronájmu nebytových prostor
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu na Měřičkově 20, č. p. 2120 (bývalá obřadní síň), o výměře cca

144 m2. Prostory byly dosud využívány jako společensko-vzdělávací centrum pro matky s dětmi s názvem VesKa. Bližší informace poskytneme na
telefonu 541 421 722 (541 421 743) nebo e-mailem (stloukal@reckovice.brno.cz, vrbkova@reckovice.brno.cz). 

O poloze brněnského nádraží rozhodneme v referendu my,
pomoct můžeme všichni

Již 7. a 8. října budou moct všichni lidé s trvalým bydlištěm v Brně rozhodnout
o budoucím rozvoji svého města. Spolu s krajskými volbami totiž proběhne
referendum o poloze brněnského nádraží, ve kterém můžeme my, občané
a občanky Brna, konečně definitivně říct, zda chceme modernizovat nádraží
v centru a nebo jej odsunout o kilometr dál na jih.

Referendum bude mít dvě otázky. Odpověď ano v první otázce zajistí,
že se nádraží bude modernizovat v dosavadní poloze. Odpověď ano v druhé
otázce zajistí, že se o finální podobě brněnského nádraží rozhodne v ote-
vřených návrhových soutěžích, což zamezí korupci.

Podle všech průzkumů si většina lidí v Brně přeje moderní nádraží v dosa-
vadní poloze, odkud se dá pohodlně dojít pěšky všude do centra a díky
propracovanému systému veřejné dopravy i bez problému dojet do všech
koutů města. Nádraží v centru je navíc důležité pro tisíce lidí, kteří denně
dojíždějí do Brna za prací.

Proti jsou pouze vlivné mocenské skupiny s přímými vazbami na ODS.
Lidé z občanského sdružení Brnění již v minulosti vypátrali, že pozemky
v jižním centru (kam by se nádraží přesouvalo) nakoupila Taťána Turziková
z firmy J&T. Z finanční skupiny zase vedou nitky k akciové společnosti BNSD

bývalého zastupitele za ODS Jiřího Hose, která si na 50 let výhodně pronajala
budovu současného nádraží.

Referendum zaručí, že náš hlas bude skutečně slyšet. Aby však bylo právně
závazné, musí k němu přijít minimálně 35 procent lidí s trvalým bydlištěm
v Brně. Jinak řečeno, úspěch referenda závisí především na nás. Ovlivnit to
můžeme několika způsoby:
• Budeme hlasovat v referendu pro nádraží v centru
• Zapojíme se do kontaktní kampaně v ulicích, která již probíhá a zvát

lidi k referendu - zapsat se jako dobrovolník nebo dobrovolnice můžeme
zde: http://www.nadrazivcentru.cz/dobrovolnici/ nebo na čísle 731 445
154.

• Staneme se součástí volební komise v našich volebních okrscích a sami
tak dohlédneme na spravedlivý průběh referenda. Přihlásit se můžeme
zde: http://1url.cz/2tWCr nebo na čísle 731 445 154.

• Podpoříme kampaň za nádraží v centru finančně a přispějeme tak
libovolnou částkou na transparentní účet projektu Referendum 2016 –
http://www.nadrazivcentru.cz/prispej/
Více informací o referendu se dozvíte na www.nadrazivcentru.cz

Redakční sdělení k článkům o referendu k brněnskému nádraží
Článek O poloze brněnského nádraží rozhodneme v referendu my, pomoct
můžete všichni, stejně jako článek Referendum je past, zveřejněný v minulém
čísle Řeči, nevyjadřují stanovisko městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora. Ke zveřejnění dochází z důvodu zajištění srovnatelných podmínek
pro navrhovatele referenda i jeho odpůrce. 

V článku Referendum je past, který jsme zveřejnili v září, autor Robert Kot-
zian polemizuje s posláním referenda o poloze brněnského nádraží a dopo-
ručuje se ho nezúčastnit, závěrem odkazuje na internetové stránky spolku
Brno+ www.referendum2016.cz.

Ing. Oliver Pospíšil, předseda komise pro přípravu zpravodaje Řeč
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Známí Řečkováci – kytarista Jiří KUČEROVSKÝ

Někdy si ani neuvědomíme, jak zajímaví a známí lidé bydlí v našem
sousedství. S Jiřím Kučerovským se znám dlouhá léta z divadla, roz-
hovor do Řeči jsme si slibovali už mockrát, jsem rád, že se to konečně
povedlo.

Jiří, potkali jsme se v brněnském Městském divadle, když jsi hrál v orchestru při
produkci muzikálu My Fair Lady ze Zelňáku. To už je pomalu 20 let. Jak ses k tomu-
to muzikálu a divadlu vůbec dostal? 

Vlastně to bylo přes Karla Cóna, který kapelu do My Fair Lady dával dohro-
mady a následně vedl. Byl mým profesorem na konzervatoři a dozvěděl se,
že hraju na elektrickou kytaru a zároveň obstojně čtu noty. Tak si mě „při -
táhnul“ do divadla a tam jsem potom hrál ještě spoustu představení. A zažil
spoustu věcí. V podstatě mu vděčím za mnohé. Letos jsem si to představení
náhodou po hrozně dlouhé době zahrál a bylo v tom hodně vzpomínek.
Původně se mluvilo o tom, že by bylo fajn, aby se hrálo třeba pět let. Letos
to bylo patnáct.

Teď bydlíš v Řečkovicích, jak ses tu ocitl a líbí se Ti tu?

Já i moje žena jsme oba Brňáci a chtěli jsme v Brně zůstat. Hledali jsme
a hledali, až jsme našli dům v Řečkovicích. Zabydlujeme se a líbí se nám
tady. Dobré místo pro domov. Navíc to tady znám - ve dvoře Starého pivovaru
jsme měli s jednou z prvních kapel zkušebnu - když mi bylo tak osmnáct.
Další vzpomínky - mluvím jako důchodceJ

Jsi hodně známý díky tomu, že hraješ s Tomášem Klusem. Jak vaše spolupráce
začala?

Tomáš vyhrál někdy v roce 2006 nebo 2007 soutěž Czechtalent Zlín –
taková lokální superstar - zaujal je tím, že tam prostě přišel s kytarou a začal

zpívat svoje texty. Vyhrál a součástí výhry bylo, že mu ve Zlíně natočí desku.
Ve studiu, kam jsem občas jezdíval točit kytary na různé nahrávky. Takže
jsme se potkali ve studiu a hned jsme tak nějak věděli, co a jak. Potom jsem
s ním zahrál pár koncertů a už u toho zůstalo. Dodnes. 

Každý bydlíte někde jinde, kde vlastně zkoušíte a jak často?

Zvyknul jsem si pořád cestovat z Prahy do Brna a naopak. Ale zkoušíme
spíš nárazově, s celou kapelou. Třeba před turné nebo před natáčením se
zavřeme někam na víc dní. Jinak písničky vznikají průběžně a taky se prů-
běžně vyvíjí, nápady přicházejí postupně a nazkoušet se nedají, musí to
přijít, usadit se.

Prosadíš si i svou vlastní písničku?

To ani ne, Tomáš není člověk, co by napsal třeba jenom text bez hudby,
naskakuje mu to rovnou jako celek. A aby zpíval cizí text, je taky nesmysl.
Takže spíš jenom něco upravím ve smyslu „tady bude fakt lepší dur a ne
moll, tady to zkraťme…“ a tak. A od doby, co jsme čtyřčlenná kapela, je
výsledný zvuk prostě výsledkem spojení všech zúčastněných.

Teď jste měli s Tomášem roční pauzu. Chystáte znovu koncerty, popřípadě kdy
Vás můžeme vidět v Brně?

Semilasso na začátku listopadu. Ta pauza je znát, těšíme se víc než obvyk-
le.

Vím, že jsi hrál v muzikálech, můžeš říct v jakých?

No v podstatě ve všem, co se v Městském divadle od My Fair Lady hrálo.
Asi tak osm let nebo víc, vlastně už ani nevím. Svět plný andělů, Kabaret,
Hair a Jesus Christ superstar - ty byly pro mě nejvíc, a samozřejmě další.

Někde jsem se dočetl, že máš i svou kapelu. Jak se jmenuje a co hrajete?

Jmenuje se Animé, zpíváme anglicky a je to taková ta hudba, co si člověk
vymýšlí sám a nejvíc si za ní stojí. Jsme tři, všichni hrajeme ještě v dalších
projektech a tohle je srdeční záležitost. Pro mě teda maximálně. 

Jsi dost vytížený, jak trávíš volné dny?

S rodinou a nebo zase s kytarou nebo nějakou hudbou.

Máš tu v Řečkovicích nějaké místo, kam zajdeš rád s rodinou třeba relaxovat?

Nebude to skrytá reklama? :)

Je vidět, že soukromí si chráníš a to je dobře. Moc děkuji za rozhovor, ať se Ti
umělecky daří a těším se, že Tě třeba zase někdy uslyšíme v Řečkovicích.

Ptal se Oldřich Gardáš

Na Lipce začínají nové běhy
kurzů pro tvořivé

Pracovat s keramickou hlínou, ušít hračku, vyrábět z drátu, plést košíky, vyřezat
dřevěnou lžičku, vytvořit ošatku ze slámy, filcovat – to všechno amnoho dalšího
si můžete vyzkoušet na Lipce. Kurzy jsou vhodné pro každého, kdo chce tvořit,
hledá inspiraci, aktivní odpočinek nebo jen čas aprostor na rukodělnou činnost.
Na výtvarné a řemeslné kurzy se specializuje pracoviště Lipová, kde začínají již
5. října. Jejich přehled najdete na adrese www.lipka.cz/lipova-remeslne-kurzy
a do všech se již můžete přihlásit.

Kromě tradičních kurzů pro dospělé Lipka pro letošek připravila tři novinky,
které potěší rodiče menších dětí. První novinkou je cyklus Plácání z hlíny, který
během roku nabízí čtyři středeční odpoledne, během nichž mohou tvořit spo-
lečně rodiče s dětmi od 3 let. Témata i činnosti vždy budou souviset s ročními
obdobími, začínáme 5. října kurzem Podzimní hrátky s listy. 

Druhou novinkou je tvoření pro miminka. V rámci dvou odpolední vložíme
svou představivost, lásku i čas do tvoření s textilem a vyrobíme hračky pro
nejmenší. Tato setkání jsou vhodná především pro ty, kdo čekají přírůstek do
rodiny či do party.

Třetí novinku uvítají ti, kdo si musí výtvarné činnosti odepírat proto, že mají
příliš malé děti atěžko pro ně shánějí hlídání. Těm nabízíme 3 pondělní řemeslné
kurzy s hlídáním dětí ve věku od 1,5 do 4 let. Začínáme 14. listopadu, kdy
budeme filcovat šperky a jiné drobnosti, třeba kytky, dredy a další ozdoby do
vlasů anebo přívěsky na klíče či batohy.

Ajestli už začínáte pomalu přemýšlet nad Vánocemi, tak s rukodělnými kurzy
můžete své blízké potěšit hned dvojím způsobem: vlastnoručně vyrobeným
dárkem anebo originálním dárkovým poukazem na vybraný tvořivý kurz.
Ten vám ráda vystaví Pavlína Veselá (pavlina.vesela@lipka.cz, 543 211 264).

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 27. schůzi 14. září 2016 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2016,

kde celkové výdaje činily 421 473 Kč a celkové příjmy činily 260 610 Kč, 

• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým orga-
nizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok
2017,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování pro-
jektové dokumentace k akci „Stavební úpravy budovy úřadu městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou společností
Atelier WIK, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace pane-
lového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa – C. 1. 6. Rekonstrukce stávajícího
parkoviště u bytového domu Novoměstská 47–57“ nabídku předloženou
uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava chodníku
a vytvoření prostoru k posezení při ulici Renčově“ nabídku předloženou
uchazečem PROTECHSTAV, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společ-
ností.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Gens aeterna, diese Mähren!
Touto zajímavou směsicí latiny a němčiny ohodnotil hrabě Zinezendorf
urputnost a zatvrzelost pětice Moravanů ze Suchdolu nad Odrou při obno-
vování Jednoty bratrské v původních intencích J. A. Komenského. Ke změně
názorů na Moravany došel hrabě Zinzendorf zřejmě až později, v důsledku
rozhodnutí biskupa Jednoty bratrské Daniela Arnošta Jablonského, vnuka
J. A. Komenského, ordinovat Davida Nitschmanna – Tesaře (1735) prvním
biskupem obnovené Jednoty. Tou dobou však už z pěti Sloupů církve žili
jen čtyři (David Nitschmann – Confessor byl při návratu na Moravu zajat
a zemřel v roce 1729 na následky žalářování a mučení v Olomouci). 

Za původními exulanty odešlo do Ochranova v následujících letech ze
severní Moravy i mnoho dalších Moravanů. Jen ze Suchdolu jich bylo celkem
280, z Kunvaldu 100 a z celého Kravařska přes 550 osob. Dalších více než
100 pak pocházelo z oblasti Jeseníků. Nezůstali však nastálo v hornolužickém
Ochranově a postupně se vydávali do celého světa s cílem svobodně šířit
víru své církve. Jen ze suchdolských exulantů 65 rodin odešlo do Severní
Ameriky. Severní Ameriku si vybral za svůj cíl i nejvýznamnější ze Sloupů
církve – biskup David Nitschmann – Tesař (1695–1772). Do Ameriky odjel
se svolením britského panovníka Jiřího II. kolonizovat zemi a evangelizovat
domorodé indiány. Za svůj dlouhý život vykonal ve službě Pánu na padesát
plaveb po mořích, řadu z nich zpět do Evropy. Zemřel v roce 1772 a je
pohřben v Bethlehemu v Pensylvánii. 

Většinu kontaktů a pověřovacích dokumentů na panovnických dvorech
získal pro své spolubratry z Jednoty David Nitschmann-Syndicus řečený
Tkadlec, který byl v roce 1746 rovněž ordinován na biskupa Jednoty. Za cíl
své misijní cesty si však zvolil britský Cejlon. Zde se stal i syndicusem Jednoty
bratrské. Melchior Zeisberger zamířil, na rozdíl od svých přátel, na sever
Evropy, do Pobaltí a Skandinávie. Díky Moravským bratřím se dostal do teh-
dejšího psaného jazyka Litvy nový gramatický prvek – diakritická znaménka
háčky a čárky namísto tehdy obvyklých spřežek. Jak jsem zjistil, moravská
stopa je na Litvě stále živá a Hus i Komenský jsou zde považováni téměř za
světce. Z rodu Zeisbergerů následovali do Ochranova i další členové suchdol-
ské rodiny. David Zeisberger (1721–1808) se vydal rovněž do Severní Ameriky
a jeho tehdejší misijní působení v oblasti dnešních států Pensylvánie, Ohio
a Michigan mezi Irokézy, Mohawky a Hurony mu právem vyneslo označení

Apoštol indiánů. Je až dojemné číst na jednoduchých náhrobcích vytesaná
jména kdysi slavných indiánských náčelníků – vždy s dovětkem Moravian
(Moravan). Davidův bratr Jiří (Georg) se za stejným cílem vydal na jihoame-
rický Surinam, kde však tragicky zahynul při záchraně tonoucího domorodce.
Jejich sestra Anna se vydala do Indie, kde také v Tanquebaru zemřela. Posled-
ní z původní pětice Moravanů ze Suchdolu Johann Teltschik (1696–1764)
šířil víru Moravanů v Anglii, Irsku a v severoamerické Georgii .

I další exulanti ze severní Moravy se v následujících desetiletích vydávali
na misijní cesty. Jejich stopy, většinou v podobě dodnes funkčních škol,
misijních stanic a dalších zařízení, nebo jen pietně udržovaných náhrobků,
můžeme najít v jižní Africe, Skandinávii, v Rusku, v Indii (včetně malých
himálajských států), na Surinamu, v Grónsku, na Labradoru, v Karibiku,
nejvíce však v USA. V Bethlehemu mají Moravští bratři dokonce svoji věhlas-
nou univerzitu. K odkazu Komenského a víře Jednoty bratrské, dnes k Morav-
ským bratřím, se ve světě hlásí na milion lidí. Řada z nich možná ani neví,
co a kde je Morava, nicméně jejich církev pod názvy Unitas fratrum, Brüder
Moravian Church, Moravian Brethern, Iglesia Morava nebo Kanisa La Mora-
vian dál šíří slávu Moravských bratří, původem ze severní Moravy, po celém
světě. Celosvětové duchovní a organizační centrum Moravských bratří je
však dodnes v Německu. 

Naše Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou spolu s Histo-
ricko-vlastivědnou společností MORAVIAN, vedenými dnes Suchdolanem
Danielem Říčanem, intenzivně pracují na propagaci jednoho z největších
duchovních odkazů Moravy. Organizují světová sympózia a setkání Morav-
ských bratří a jejich příznivců, vydávají odbornou i populárně vědeckou
literaturu, podílejí se na přípravě řady pořadů a dokumentů pro média.
Výstava věnovaná Apoštolovi indiánů Davidu Zeisbergerovi, dnes instalo-
vaná v Suchdolu nad Odrou, bude přenesena v polovině listopadu k nám,
do Galerie na radnici. Při této příležitosti bude prezentován i film věnovaný
této významné osobnosti. 

Radnice spolu s výborem pro národnostní menšiny a kulturní komisí RMČ
zajistí v případě zájmu ze strany našich škol přístup na výstavu s odborným
výkladem i mimo obvyklé návštěvní hodiny.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny ZMČ

Putimský vachmajstr Flanderka by se mohl učit
Dobrý voják Švejk musel našlapat před sto lety mnoho kilometrů mezi
Táborem a Českými Budějovicemi, než se díky ostražitosti a rafinovanosti
putimského strážmistra Flanderky stal ruským špionem. Doby se mění
– dnes vám k tomu stačí ujít jen pár stovek metrů. Příběh, který vám
budu vyprávět, zní téměř neuvěřitelně.

Na začátku všeho byla potřeba mít doma pro očekávané vydání peněž-
ní hotovost. Řekněme 30 tisíc korun. Co uděláte? Půjdete do své banky,
kde si peníze, pokud je máte na účtu, vyzvednete. Jak prosté, milý Wat-
sone! Co však učinit, když očekávané vydání nebylo nutné. Tolik peněz
si doma v dnešní nejisté době, plné vrahounů, lupičů, špionů a teroristů,
uvážlivý senior nenechá a vrátí je. Kam? No přece na svůj účet do banky.
Co jiného, milý Watsone! Zajdete tedy opět do své banky, u přepážky
předložíte platební kartu opravňující k finančním operacím, občanský
průkaz a již zmíněnou částku s přáním uložit ji na účet. Namísto milého
úsměvu s ujištěním, že samozřejmě, ulpí na vás studené rybí oko mladé
úřednice na druhé straně přepážky, která na vás bez varování vypálí:
„Jste politicky činný?“ Odpovíte-li kladně, následuje další otázka:
„V jaké funkci?“ Jste-li člověk s pevnými nervy, odpovíte i na tuto a nepo-
šlete ji tam, kam podle vás patří. Projevíte-li však pochybnost o opráv-
něnosti otázek, je na vás přivolána posila v podobě starší korpulentní
a zkušenější pracovnice, která vás ubezpečí, že všechno je v naprostém
pořádku. Otázky tohoto znění jsou již dlouhodobě povinni položit kaž-
dému podezřelému, který chce uložit částku vyšší než 1000 euro neboli
27.000 Kč. Tedy průměrný měsíční plat v Jihomoravském kraji. Nestačíte
se divit, co je u nás možné. 

Tím však vše nekončí. Mladá a snaživá adeptka kariérního růstu chvíli
otáčí váš občanský průkaz v rukách, prohlíží si ho ze všech stran, dělá
si poznámky a s nevinnou tváří se vás snaží nachytat na hruškách kon-
trolními otázkami jako: „Kde jste se narodil?“ či „Jaké je poštovní smě-
rovací číslo vašeho bydliště?“ Vše opět pečlivě zaznamenává do svého
počítače.  A nakonec vám zasadí ránu z milosti otázkou: „Jak jste k těm

penězům přišel – jaký je jejich původ?“ A aby nebyla takový nelida,
nabídne vám možnost: „Získal jste je dědictvím, darem z domova či
ze zahraničí, nebo jste si je vydělal?“ Případná odpověď, že to jsou
vaše úspory, ji evidentně neuspokojí. S touto variantou nepočítá, cítí,
že jste prohlédl její lest a návnadu nespolkl. Nicméně i tuto odpověď
zapíše do výslechového protokolu v počítači. Kupodivu, na rozdíl od
policie - té totalitní i té současné, nic podepisovat nemusíte. Ba ani naklá-
dačku nedostanete. Žijeme přece v demokratickém a ne policejním
státě EU v 21. století.

To vše se odehrává před ostatními klienty, stojícími u vedlejších pře-
pážek, pro které jste se v tom okamžiku stal úplatným politickým vyvrhe-
lem, agentem Moskvy či Pekingu nebo bílým koněm Islámského státu.
Že se toto všechno odehrálo jen v bujné fantazii imaginárního občana
ČR a já to z jeho vyprávění opsal? Ó nikoli! Toto všechno jsem prožil
na vlastní kůži jako vážený a dlouhodobý klient Poštovní spořitelny
– dnes banky ERA - v pobočce České pošty v Brně-Králově Poli. 1. září
tohoto roku ve 12:00 hod. u přepážky č. 1.

A na závěr se, s vaším dovolením, vrátím ke svému oblíbenému Švej-
kovi: Když dočetl Flanderkův putimský raport o ruském špionovi Švejkovi
jeho nadřízený četnický rytmistr König v Písku, pravil svému policejnímu
kolegovi četnickému strážmistrovi Matějkovi: „Vždycky jsem vám říkal,
Matějko, že největší blbec, kterého jsem kdy poznal, je četnický strážmistr
z Protivína. Vidím, že jsem se mýlil, ten putimský Flanderka ho přetrumf-
nul.“

Omyl pane rytmistře Königu - ještě větší sedí na poště v Králově Poli.
Jsou ostražití, rafinovaní a neoblafnutelní. Flanderka je vedle nich břídil.
A protože Česká pošta je řízena Ministerstvem vnitra ČR stejně jako ti,
co nám mají pomáhat a chránit nás, cítím se v tomto státě již naprosto
klidně a bezpečně. Jsem hlídán na každém kroku, lépe a viditelněji než
za bývalého režimu.

Ten pocit je k nezaplacení – co vy na to? RNDr. Ivan Koláčný
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

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

Do našich výtvarných a keramických kroužků a aktivit pro ne-
jmenší děti s doprovodem je možné také přihlašování on-line
podle volných míst. Začínáme od 5. 10. 2016.

Srdečně zveme na tyto akce:
Vinuté perly ve čtvrtek 13. 10. od 17.00 do 19.00. Tavení skla
na plynovém kahanu, nutno rezervovat. Ceny dle počtu účast-
níků, od 100 Kč /hod nebo cca 50 Kč kus/jednorázově.
Keramická zapékací mísa + vinuté perly v pondělí 24. 10.,
perly v 17.00–20.00, keramika 18.00–20.00. Originální velká
 zapékací mísa z keramické hlíny, nebo dvě menší samostatné
zapékací misky. Cena keramiky: 200 Kč/dospělý za 2 hod., 
150 Kč/dítě, je nutné si domluvit další termín na glazování cca
1 hod./100 Kč. Ceny perel viz výše. Přihlásit se můžete buď na
perly, nebo na keramiku, popř. zkusit zkombinovat obojí 
(dle počtu nahlášených).
Podzimní tvoření a dušičkové vazby v pondělí 31. 10.,
18.00–20.00. Podzimní věnce, koše a truhlíky, dekorace z pří-
rodních materiálů, zdobení dýní, (novinka – věnec z březového
proutí). Cena: 260 Kč/dospělý za 2 hod., 150 Kč/dítě.

DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Začátek kroužků od 3. 10. 2016
Během října je možné se stále hlásit do zájmových kroužků.
Využijte nový jednoduchý systém přihlašování přes naše
 webové stránky. Ihned zjistíte volná místa, která si můžete
 rezervovat.

Přehled všech kroužků: www.helceletka.cz.

Zveme Vás na naši již tradiční akci:
DLABÁNÍ DÝNÍ

Kdy: 21. října, 15.00–18.00
S sebou: dýni, přezůvky. Rezervace: H. Vévodová, 

tel. 720 214 992. Cena: 80 Kč / účastník.
Můžete se těšit na společné vaření dýňové polévky, výrobu
lampiček a dlabání dýní.

PODZIMNÍ PRÁZDNÍNY v Brně
26. října Keramická středa, cena 300 Kč
27. října Výlet dle počasí, cena 300 Kč

28. října Kuchařský maraton, cena 300 Kč
Hlásit se můžete i na jednotlivé dny, vede I. Bláhová, 
tel. 775 174 463.

KLUB FRIKULÍN – pro děti od 2 let
Nabízí pestrý program pro děti v  úterý, středu a čtvrtek
(8.00–13.30). V ceně veškerý výtvarný a výukový materiál,
hudební a dramatická výchova. Cena 60 Kč/hodina nebo 
3 000 Kč/15 dní.

Rezervace: Z. Červinková, tel. 721 079 626.

www.helceletka.cz/frikulin

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace

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

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci říjnu 2016

31. 10. 19 hod. Koncert Společnosti Bohuslava Martinů sál školy

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy 

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

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

www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER v 18.00 
11. října
19. října

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Rodinné centrum MaTáTa 
letos slaví osmnáctiny

Spolek, tehdy občanské sdružení, založili aktivní rodiče
s cílem vybudovat místo, kde se mohou setkávat a sdílet
své starosti i radosti, kde se mohou realizovat a spojit své

síly ve snaze udělat Brno lepším místem pro život rodin.
Touto filozofií se řídí MaTáTa i nadále, a tak jsou všechny naše aktivity zamě-

řeny na podporu kontaktního rodičovství, zdravý životní styl a vzájemnou
pomoc a vzdělávání. Našimi nejčastějšími návštěvníky jsou sice maminky
s malými dětmi, ale každoročně pořádáme několik akcí, které osloví celou
rodinu.

Díky podpoře Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jsou
to například Den dětí nebo Den na dopravním hřišti. A již od 10. 10. do 15. 10. nás
v medlánecké Sýpce čeká velmi oblíbený Podzimní bazárek, kde zprostředková-
váme rodinám prodej anákup potřeb pro děti každého věku. Vprůběhu Bazárku
také nabízíme možnost darovat oblečení či obuv na charitu.

Zveme Vás do naší otevřené herny na Horáckém náměstí 12, a také na náš
web: www.matata.cz. Kateřina Loučková

Poděkování paní ředitelce Evě Barákové
Vážení občané,
jsem maminkou žačky, která navštěvovala základní školu Novoměstská 21
v Řečkovicích. Při přechodu na druhý stupeň ze ZŠ v Lelekovicích jsme
hledali školu, kde bude výuka francouzského jazyka, příjemné prostředí
a dobrý učitelský sbor. Toho všeho se mojí dceři v plné míře dostalo a navíc
si zde našla i moc fajn kamarády. Tímto bych chtěla velmi poděkovat paní
ředitelce Evě Barákové za její práci, za to, jaký vytvořila učitelský sbor, pro-
středí pro žáky i pro další aktivity týkající se školy. Poděkování za poctivou
práci náleží též paní zástupkyni Danuši Hadačové.

Jen doufám, že je nás takových více, a že jejich skoro čtvrt století práce bylo
náležitě oceněno. 

S přáním pohodových dnů a pevného zdraví Renáta Jahodová
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Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 1. liga mužů

1. 10.  1. NH Brno : Nýřany 16.00 hod.
2. 10.  1. NH Brno : Přeštice 10.30 hod.

15. 10.  1. NH Brno : Čakovice 16.00 hod.
16. 10.  1. NH Brno : Plzeň-Újezd 10.30 hod.
23. 10.  1. NH Brno : Opatovice 14.00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída, městský přebor
15. 10.  SK Řečkovice : Bosonohy B 15.30 hod.
29. 10.  SK Řečkovice : Medlánky B 14.30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 2. A třída, Brno-město
Orel Řečkovice B hrací dny 1. 10., 8. 10., 22. 10., 29.1 0.
zápasy od 9.00 do 15.30 hod.
– 3. C třída, Brno-město
Orel Řečkovice C a SHL Futsal Řečkovice
hrací dny 9. 10., 23. 10., 30. 10.
zápasy od 9:00 do 17:20 hod.
(orelský areál na Medlánecké)
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městská hala míčových sportů – Vodova:
Basketbal – Bonver ŽBL

1. 10.  KP Brno : Handicap Brno (Žabiny) 17.00 hod.
9. 10.  KP Brno : Hradec Králové 14.00 hod.

15. 10.  KP Brno : Karlovy Vary 17.00 hod.
22. 10.  KP Brno : Technic Brno (Morenda) 16.30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
(nová hala)

Volejbal – Extraliga žen
20. 10.  VKKP Brno : Olomouc 18.00 hod.
(nová hala)

Futsal – Chance liga
14. 10.  R.K. HELAS Brno : Třinec 19.30 hod.
(nová hala)

Házená – Extraliga mužů
15. 10.  SKKP Brno : Kopřivnice 17.00 hod.
28. 10.  SKKP Brno : Dukla Praha 17.00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
(stará hala)

Florbal – extraliga mužů
3. 10. BULLDOGS Brno : Vítkovice 20.10 hod.

23. 10. BULLDOGS Brno : Ml. Boleslav 17.00 hod.
28. 10.  BULLDOGS Brno : Ostrava 20.00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz
(nová hala)

TIP MĚSÍCE:
Basketbal – EuroCup women
16. 10.  KP Brno (ČR) : Rutronik Stars Keltern (Něm) 18.00 hod.

Odvetný zápas o postup do skupiny!
(hala Vodova, Brno-Královo Pole)

Richard Foltýn, zastupitel, předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?

SPORT

Martina Satková – budoucí
olympijská naděje z Řečkovic?

Martina Satková z Řečkovic se na olympiádu do Ria sice neprobojovala, ale
za 4 roky v Tokiu už by naše mladá slalomářka na divoké vodě chybět nemu-
sela. Příslibem jsou její letní výsledky. Na mistrovství světa v Banja Luce zví-
tězila ve dvou disciplínách a na světovém poháru ve francouzském Pau
dokonce ve třech. Držíme palce do dalších závodů!

Richard Foltýn
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KULTURA

HORTUS, sdružení zahrádkářů Brno 21

Vás srdečně zve na tradiční

VÝSTAVU OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN

29. 10.–31. 10. 2016
(vždy od 9–17 hod.)

sál Starého pivovaru v Řečkovicích

Výstava bude provázena výtvarnými pracemi
z MŠ Kárníkova

28. 10. 2016 příprava výstavy,
 příjem vzorků k vystavení 15–17 h.

KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci 

s Českým svazem bojovníků za svobodu
zvou srdečně spoluobčany

na shromáždění u příležitosti
státního svátku

vzniku samostatného
československého státu.

Park na Palackého náměstí v Řečkovicích 
(u kostela)

v pátek 28. října 2016 v 9.00 hodin.

Jiří Prchal a Mgr. Jan Jandl
za pořadatele

J U B I L A N T I
září 2016

Vladimír HOLÝ 92 let

Drahoslava HUŠKOVÁ 92 let

Vlasta HRANIČKOVÁ 91 let

Jaromír PROCHÁZKA 90 let

Štěpán HAMERSKÝ 85 let

Vítězslav KREJČÍ 85 let

Antonín TĚŽKÝ 85 let

Hana HALABALOVÁ 85 let

Marie KOVÁŘOVÁ 85 let

Bohunka BRANDSTÄTTEROVÁ 85 let

Josef GRYC 80 let

František KALA 80 let

Stanislava ŠUSTROVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.


