
Vážení spoluobčané,

o  snaze zajistit fi-
nančně náročnou 
rekonstrukci mlato-
vého hřiště při Novo-

městské ulici jsem psal v  ŘEČI několikrát. 
Bez prostředků ze státního rozpočtu a roz-
počtu města Brna by si takovou investici 
naše městská část určitě dovolit nemoh-
la. Jedinou reálnou cestou bylo zažádat 
o dotaci ze státního rozpočtu s  tím, že se 
v případě úspěchu přidá i brněnská radni-
ce. Podařilo se. Naše žádost obstála v  ce-
lorepublikové konkurenci stovek jiných 
projektů. Z  Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR tak získáme deset milió-
nů korun a stejnou částkou přispěje město 
Brno. 

Osobně mám z  tohoto úspěchu ob-
rovskou radost, neboť se jedná o zúročení 
mnoha let práce. Poměrně dlouho se nám 
na tomto poli nedařilo, byť z objektivních 
příčin. Například v roce 2016 jsme coby br-
něnská městská část vůbec o dotaci žádat 
nemohli. Platil princip „jedno město, jedna 
žádost“. V Brně tehdy dostala přednost jiná 
městská část. V roce 2017 byl zase zrušen 

celý dotační program. Rád bych tedy nyní 
poděkoval všem, kteří se na  náročném 
procesu příprav podíleli.

Stavební práce začnou v květnu. Vybu-
dováno bude fotbalové hřiště s  umělým 
trávníkem třetí generace a běžecká dráha 
s  doskočištěm. Na  obrázku je znázorněna 
i  tzv. druhá etapa, ve  které je připraveno 
hřiště na  volejbal či nohejbal a  polovina 
kurtu s tenisovou stěnou. 

Tuto část bude možné realizovat v příš-
tím roce. 

Už za tři měsíce od zahájení stavby bu-
deme schopni řečkovickým sportovním 
klubům, školám i  veřejnosti nabídnout 
moderní hřiště s  kvalitním povrchem, na-
víc s  celoroční využitelností. Vychází nám 
to na konec srpna, buďme v kondici. 

Marek Viskot, starosta
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Slovo starosty

Že bylo Brno osvobozeno již 26. dubna 1945 se všeobecně ví.  
Dne 7. května 1945 byla v  Remeši podepsána kapitulace Německa 
a 8. května následovala její ratifikace v Berlíně. Dnes tento den slaví-
me jako konec 2. světové války. 

Ovšem na  severu Brna, tedy i  v  Řečkovicích a  Mokré Hoře, boje 
trvaly déle. Na toto území byli po 26. dubnu Němci vytlačeni, násled-
ně se snažili opevnit v zalesněných kopcích a bojovalo se zde až do  
9. května, kdy se teprve německá armáda, která bránila cestu do Pra-
hy (dříve se jezdívalo přes Hradec Králové), vzdala. 

Konec války v  naší městské části popsala Vojtěška Matyášová 
ve své publikaci „U nás skončila válka“.  Můžeme se dočíst, že těžké 
boje probíhaly u sokolovny a u restaurace „Na Špici”. Někteří lidé se 
skrývali ve sklepech svých domů, ale hlavní úkryt poskytly obrovské 
sklepy řečkovického pivovaru. Mnohé domy byly dělostřelbou 
zničeny. První sovětský voják se prý objevil 2. května na dnešní 
Jandáskově ulici. Do místních osvobozovacích bojů se zapojili mimo 
sovětských vojáků i  vojáci rumunští. Mnoho z  nich zde padlo, po-
hřbeni byli do společných hrobů v zámecké zahradě. Dodnes místo 
připomíná žulový pomník. Pomníky připomínající válečné oběti z řad 
našich spoluobčanů najdeme v  parku na  Palackého náměstí, další 
v Mokré Hoře na ulici Tumaňanova a  další na řečkovickém hřbitově. 
Celkem se v  souvislosti s  osvobozovacími boji v  naší městské části 
uvádí přes 200 mrtvých.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie...  květen 1945 v Řečkovicích a Mokré Hoře
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Opravy a stavby v okolí radnice

Před časem jsem vás informoval o dokončování opravy byto-
vého domu v těsném sousedství radnice na Palackého náměstí 
9. Jak jste si jistě mnozí všimli, dům je dokončen, zkolaudován, 
okolí je nově upraveno a  nájemníci se tak mohou nastěhovat 
zpět. Myslím, že rekonstrukce dopadla dobře a že tento dům se 
stane ozdobou celé horní části Palackého náměstí. O to více ale 
vyčnívá neopravená budova sýpky v  těsném sousedství opra-
veného domu a  dosud nezastavěný roh naproti, vedle řeznic-
tví Srejček. Na  tomto urbanisticky významném nároží bude již 
v brzké době realizována soukromá investice majitele pozemku, 
budova s obchodními prostory a dvěma bytovými jednotkami. 
Její velikost ani architektura nijak nenaruší podobu okolí, spíše 
vhodně zaplní prázdný prostor. V případě sýpky, která je majet-
kem města Brna svěřeným městské části, se v budoucnu bude 
jednat o investici, která by měla vést k jejímu využívání ve pro-
spěch všech občanů Řečkovic a Mokré Hory. Její oprava tak bude 
logickým pokračováním rekonstrukce celého Palackého náměstí 
i areálu starého pivovaru, kde probíhají mnohé společenské akce 
včetně hodů a jehož je sýpka nedílnou součástí. Zabezpečit re-
konstrukci sýpky a areálu starého pivovaru nebude jednoduché, 
není to úplně v rozpočtových možnostech městské části. Jsme 
si vědomi toho, že stejně jako v  jiných případech stojíme před 
úkolem realizovat financovaní i z jiných zdrojů, například dotací.

René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTYNa své 48. schůzi 4. dubna 2018 rada:

● schválila výpověď smlouvy o roznášce informačních/propagačních 
materiálů na  zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ, uzavřené dne  
15. 11. 2017 s Českou poštou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Zastře-
šení vstupu a  rekonstrukce dvorany ZŠ Novoměstská 21, Brno
-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem PROTECHSTAV,  
s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Rekon-
strukce elektroinstalace MŠ Kárníkova, Brno“ nabídku předlože-
nou uchazečem ZAMAT, spol. s r. o., a smlouvu o dílo s vybraným 
uchazečem,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Rekon-
strukce školního hřiště ZŠ Horácké náměstí 13 – pracoviště 
Uprkova, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem  
MTc-stav, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,

● schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru s  Gym-
náziem Brno-Řečkovice za účelem pořádání studentské slavnosti 
Majáles dne 1. 5. 2018,

● schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru 
s MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records za účelem pořádání kultur-
ní akce – hudebního festivalu „Brněnská Country Fontána 2018“ 
dne 16. 6. 2018.

Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské 
části:
● vzalo na  vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, 

a  Obvodního oddělení Policie ČR, Brno-Královo Pole, 
o  bezpečnostní situaci v  městské části za  období od  1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017,

● vzalo na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části 
k 28. 2. 2018,

● souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 1047/3 v k. ú. Řečkovice 
o  výměře 396 m2 při ulici Kuřimské za  účelem zřízení nového 
sjezdu do areálu společnosti Nolatino při ulici Novoměstská.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání zastupitelstva  
a rady městské části

Pozor na změnu: 
Brno omezilo pálení rostlinného odpadu
Pálení rostlinného odpadu je od letošního roku 2018 v naší měst-

ské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora povoleno jen ve  středu, 
pátek a  sobotu od  9 do  21 hodin. Jestliže na  některý tento den 
připadne státem uznaný svátek, zákaz pálení platí i v tento den. Za-
kázané je pálit i ve dnech, kdy je vyhlášena smogová situace.

Tyto změny najdete ve  vyhlášce č. 19/2017, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutár-
ním městě Brně.

Josef Kugler, zastupitel

Jak jsme si ukradli vlastní školu
(vyjádření k článku p. Libora Teplého „Ukradená škola“, zveřejněného 

v dubnovém čísle ŘEČI)
O Základní škole Letokruh se hodně mluví. Ke změnám ve vedení 

školy se v dubnovém čísle ŘEČI vyjádřil i pan Libor Teplý, známý br-
něnský fotograf a otec asistentky odvolané ředitelky. 

Respektujeme, že se nedávný vývoj v  Letokruhu panu Teplému 
nelíbí. Bohužel jeho tvrzení o krádeži školy a další informace v člán-
ku se nezakládají na faktech, a proto vnímáme za svou povinnost se 
k jeho textu vyjádřit. Nechceme zbytečně zahlcovat veřejný prostor 
spory, proto pokud vás zajímá, jak a proč změna ředitele a  zřizo-
vatele v Letokruhu skutečně proběhla, zveme vás k návštěvě našich 
webových stránek www.skolaletokruh.cz a  k  přečtení věcné reakce 
současného a bývalého zřizovatele školy. 

Letokruh je nyní plně personálně obsazen, výuka, kroužky i akce 
pro veřejnost probíhají. Na konci dubna jsme zapsali nové prvňáčky.

Panu Liboru Teplému přejeme hodně úspěchů v jeho výjimečné 
fotografické práci.
Více zde: http://www.skolaletokruh.cz/news/jak-jsme-si-ukradli
-vlastni-skolu/

Petra Komárková, ředitelka ZŠ Letokruh 
Jan Andrések, předseda spolku Kaplia (původní zřizovatel školy)

S Ing. Alešem Svobodou  
znovu do podzemí

Poslední putování brněnským podzemím s Ing. A. Svobodou 
jsme ukončili na Kapucínském náměstí. Příště se odtud vydá-
me vzhůru k Petrovu přes Zelný trh. To příště bude ve středu  
30. května v 18 hodin ve velkém sále radnice u nás v Řečkovi-
cích. Na setkání se těší pořadatel besedy, výbor pro národnostní 
menšiny ZMČ.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2018
V  období od  konce května do  listopadu 

budou ve  třech cyklech vyčištěny místní 
komunikace a parkoviště, seskupené do blo-
ků podle jednotlivých ulic a  lokalit. Čištění 
bude výrazně omezeno v  období letních 
prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání 
bude umístěno v  souladu s  platnými práv-
ními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o  po-
zemních komunikacích, v  platném znění) 
a na základě rozhodnutí (vydaného přísluš-
ným silničním správním úřadem) vždy 7 dní 
před plánovaným termínem čištění. Platnost 
přenosného dopravního značení zákazu stá-
ní bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 
hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma 
Černý. Odtažená vozidla se budou umísťo-
vat na odstavnou plochu (parkoviště) na ad-
rese: Drážní 9, Brno-Slatina, v  areálu firmy 
„Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD 
z  ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Dráž-
ní“, tel.: 548  217  484, 602  737  673 nebo 
606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro 
městskou část zajišťovat dvě společnosti, 
a  to Šimek 96, spol. s  r. o., se sídlem Herčí-
kova 17, 612  00 Brno, odpovědný pracov-
ník pan Soukop, tel.: 736  484  708, a  FALKY, 
spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 
Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, 
tel.: 602  788  603. V  případě dotazů nebo 
připomínek týkajících se čištění místních ko-
munikací se obracejte na  Oddělení životní-
ho prostředí Úřadu městské části Brno-Řeč-
kovice a  Mokrá Hora, telefon: 541  421  725 
nebo 541 421 745. 

Bloková čištění místních komunikací
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁT-
SKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 
a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN:   28. 5., 5. 9. a 12. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘI-
MSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, 
BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – 
část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
 TERMÍN:   30. 5., 10. 9. a 13. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉ-
HO, KOLÁČKOVA, RENČOVA  vč. parkovišť 
TERMÍN:   11. 6., 12. 9. a 14. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. 
parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KRE-
MLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, 
AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. 
parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN:   13. 6., 17. 9. a 15. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, 
KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, 
K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a 
- obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, 
PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. 
parkoviště za školou, TEREZY NOVÁKOVÉ - část 
kolem býv. kasáren k č. 100
TERMÍN:   29. 5., 4. 9. a 12. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část 
k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, 
VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKO-
VA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, 
ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN:   31. 5., 6. 9. a 13. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkovi-
ště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATY-
ÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, 
POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, 
ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  12. 6., 11. 9. a 14. 11.

Čištění základního komunikačního  
systému – čištěny jsou jen úseky ulic  
v trase linek MHD, není-li dále uvedeno 
jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů 
a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část 
mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. 
parkovacích zálivů a části bez MHD
 TERMÍN:   25. 6. a 26. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ 
vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. 
parkovacích zálivů
TERMÍN:  27. 6. a 1. 10.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, 
ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, 

HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., 
KÁRNÍKOVA
 TERMÍN:   21. 6. a 20. 9.  
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, 
JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
 TERMÍN:  26. 6. a 25. 9.  

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 
1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - 
parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–
26,  RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  18. 6., 19. 9. a 19. 11. 
BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště 
od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 
– od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, 
MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, 
MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, 
DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  20. 6.,  24. 9. a 20. 11. 
BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, 
HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  14. 6., 13. 9. a 15. 11.
BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):  
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, 
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY 
NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  19. 6., 18. 9. a  19. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně  
významných komunikací 
BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole,  
KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k Měřičkově č. 44, 
KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, 
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ - úsek 
od Top Moravia Q přes most k Novoměstské 
a část přes stavidlo k č. o. 12
TERMÍN:  16. 7. 
BLOK č. 17  (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ 
NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO NÁM. 12 - 
kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, 
JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d 
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu 
k rybníku, K ZÁPADI  - část za domy k zahrádkám, 
ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  17. 7. 
 Ing. Pavel Stránský 

oddělení životního prostředí

 A je to opět tady! Rok uplynul jako voda, je tu měsíc květen a s ním 
neodmyslitelně spojený „Den proti rakovině“. Ten také provází tradič-
ní veřejná celonárodní sbírka organizace Liga proti rakovině Praha. 
Myslím si, že nemá cenu nějak obšírně tuto akci představovat – již 
z názvu je patrné, na co jsou tento den a také tato sbírka orientovány. 
Podle symbolu, prodávaných kytiček, je zván též „Květinovým dnem“.

Letos proběhne nikoliv druhou, ale třetí květnovou středu, tedy 
16. 5. 2018. Po  celých čtyřiadvacet hodin tohoto dne bude možné 
u dobrovolníků zakoupit umělé kytičky a přispět tak na ušlechtilou 
věc – na podporu přímé léčby nebo financování preventivních pro-
gramů boje proti jedné z  nejhorších nemocí našeho věku. Kdo má 
doma sbírku v minulosti zakoupených květinek, může se letos těšit 
na  vínovou barvu stužky. Minimální prodejní cena květiny je zave-
dených 20 Kč. Tématem letošního roku jsou nádory tlustého střeva.

Na území naší městské části se o prodej již tradičně postarají čle-
nové a příznivci KDU-ČSL z Řečkovic a Mokré Hory. Přestože se jedná 

stále o ty stejné, nemusíte se ostýchat je pro kontrolu vyzvat k před-
ložení občanského průkazu a průkazu opravňujícího k prodeji, jenž 
je opatřen číslem, které je také na výběrčím vaku na peníze. Finance 
do  něho vhozené jsou nedotknutelné – nemůžeme proto bohužel 
rozměňovat.

Uvidíme se tedy na známých místech – na trase od konečné tram-
vaje po Palackého náměstí, u prodejny Billa v obchodním středisku 
Vysočina a v sídlišti nad Gymnáziem T. Novákové. Je možné, že zajis-
tíme také prodej u Billy na Podpěrově ulici a u hypermarketu Globus. 
Těší se na vás manželé Roháčkovi, Ivan Koláčný, Petr Prokš, Karolína 
Kolářová, Kateřina Svobodová a Anežka a Marta Prchalovy.

Již předem děkujeme všem, kdo přispějí do  této sbírky. Řekne-
me vám to ale moc rádi ještě jednou, osobně. Na viděnou ve středu  
16. května.

Jiří Prchal 
za všechny dobrovolníky

Český Den proti rakovině 2018
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Cena Thálie za celoživotní mistrovství putuje do Řečkovic

Festival plný života

Antická patronka veselé-
ho básnictví, komedie a pas-
týřských zpěvů, dnes obec-
ně ochránkyně divadelního 
umění múza Thálie, rozdá-
vala letos svá ocenění již 
po  pětadvacáté. Bylo tomu 
v  sobotu 24. března 2018 
na  scéně historické budovy 
Národního divadla v  Praze. 
Cenu za celoživotní mistrov-
ství v tanečním oboru balet 
získal náš spoluobčan z Řeč-
kovic Mistr Richard Böhm. 

Narodil se v  roce 1938 
v  domku svých rodičů 
na  dnešní Žilkově (tehdy 

Husově) ulici. Na svět ho přivedla, podobně jako polovinu tehdejších 
Řečkovic, legendární porodní asistentka Gusta Blahová. Mistr Böhm 
s  láskou vzpomíná na  klukovská léta, která prožil na  tomto konci 
Brna, kde měl kousek do lesů na Zápaď nebo k Ivanovicím na Babu, 
kde se svými kamarády občas chodili „na  pajtl“ do  okolních sadů 
a  polí. Do  školy začal chodit na „Dolnicu“, jak se tehdy všeobecně 
nazývala spodní část Řečkovic pod kostelem (dnešní uzavřená škola 
na Hapalově). Bylo to v roce 1944 a dostal se do třídy k  laskavému 
učiteli panu Kolaříkovi. Na přání maminky začal Ríša později chodit 
navíc také do klavíru. Ještě se svým spolužákem, což je oba vysoce 
nebavilo. Rozhodli se, že místo odpudlivého klavíru budou chodit ra-
ději do Baletní školy Ivo Váni-Psoty při Státním divadle Brno. Balet jim 
oběma učaroval, Richard však na rozdíl od spolužáka u baletu vytrval. 

V roce 1953, když ukončil ZŠ, začal studovat na brněnské konzer-
vatoři klasický balet. Po ukončení studia nastoupil do olomouckého 
Divadla Oldřicha Stibora, kde s přestávkou dvou let základní vojenské 
služby prožil jako sólista osm úspěšných sezón. V  roce 1964 dostal 
od  známého ostravského choreografa Emericha Gabzdyla nabídku 
na  místo v  Moravskoslezském divadle v  Ostravě. Záhy se stal jeho 
předním sólistou. Zapsal se do povědomí kulturní veřejnosti rolemi 

Princů v Labutím jezeře a Popelce, Václava a Gireje v Bachčisarajské 
fontáně, Marka v Ochridské legendě, Frana v Coppélii, rolí Peera Gyn-
ta a v řadě dalších představení.

V Ostravě tou dobou inscenoval rižský choreograf Alexander Lem-
berg tři krásné balety Peer Gynt, Antonius a Kleopatra a Notre Dame 
de Paris s Richardem Böhmem v hlavních rolích. Od něj následně přijal 
pozvání spolu se svojí baletní partnerkou na sólové hostování v Rize. 
To bylo pro Richarda veliké ocenění. Ruský a sovětský balet Richard 
Böhm vždycky považoval - a to zcela po právu - za světovou špičku 
v  oblasti baletního umění. V  Ostravě se seznámil se svojí budoucí, 
o  sedm let mladší manželkou Ilonou Simandlovou, první subretou 
ostravské operety, se kterou má dvě dcery a dnes, už jako dědeček, 
má i dva vnuky. Vedle působení sólisty na baletní scéně Moravsko-
slezského divadla vyučoval od roku 1973 souběžně balet na Ostrav-
ské konzervatoři. Ostrava se Richadu Böhmovi stala na mnoho let no-
vým domovem, na scéně jejího divadla vytvořil mnoho krásných rolí. 
Podle jeho slov byl v Ostravě spokojen, je jí za mnoho vděčný, založil 
zde rodinu a vychoval děti. 

Přes úspěšná léta strávená v Ostravě, zůstal tělem i duší Brňanem, 
především však Řečkovanem. V letošním roce se dožívá osmdesátky 
a po náročném uměleckém životě si užívá klidu. Mezi jeho koníčky 
patřilo a snad i patří malování. Jeho otec, povoláním strojní zámeč-
ník, byl mimořádně talentovaný autodidakt a  Mistr Richard Böhm 
jeho vlohy podědil. Kromě toho rád vaří, a tak se s ním můžeme čas 
od času setkat i v nedalekém Globusu nebo Lidlu. Nakupování se mu 
stalo dalším koníčkem. 

Kdo měl možnost sledovat televizní přenos z letošního předává-
ní Thálií, cen udělovaných Hereckou asociací, nemohl přehlédnout 
skromnost až plachost Richarda Böhma při přebírání ceny. Umělec, 
který byl zvyklý se po celý život vyjadřovat převážně pohybem, byl 
před mikrofonem poněkud nesvůj. Tím přesvědčivěji a  působivěji 
vyzněla jeho prostá slova poděkování. Cenu mu za bouřlivého pot-
lesku kolegů herců předávali nestor českého nonverbálního divadla 
a  pantomimy Brňan Ctibor Turba a  generální ředitel České televize 
Petr Dvořák. Cena Thálie za celoživotní přínos baletu Mistru Richardu 
Böhmovi právem náleží a jsme na něj náležitě pyšní.

RNDr. Ivan Koláčný 

Milí spoluobčané v  Řečkovicích a  Mokré Hoře, v  loňském roce 
jsme Vás v rámci aktivit řečkovické farnosti zvali na první ročník multi-
žánrového open air festivalu Full of Life, na kterém jste měli možnost 
zažít bohatý program s celou řadou divadel, hudebních vystoupení, 
workshopů a  přednášek. Měli jste možnost slyšet zajímavá životní 
svědectví a společně s ostatními jste mohli prožít svatodušní vigilii 
pod otevřeným nebem, provázenou hudebně-dramatickým progra-
mem SBMKY (Scholy brněnské mládeže).

Letos bychom vás rádi pozvali na  druhý ročník tohoto festivalu, 
na kterém vás bude čekat neméně zajímavý program. Uskuteční se 
v sobotu 26. května 2018, hned po Noci kostelů.

Letošní ročník festivalu má kromě bohatého programu pro děti 
připravené i zajímavé přednášky pro mládež. Například na téma sex, 
AIDS, vztahy. Mluvit bude Tomáš Řehák, který na  tohle téma mluví 
na  mnoha školách. Jeho přednášky vzbuzují u  posluchačů veliké 
nadšení, smích, ale i  hluboké zamyšlení. S  mládeží dlouhou dobu 
také pracoval nový brněnský biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, 
Dr., s kterým se na festivalu můžete nejen potkat, ale můžete si také 
poslechnout jeho zajímavé a  vtipné povídání. Naše pozvání přijala 
divadelní skupina vytvořená z členů komunity Cenacolo. Tato komu-
nita sdružuje lidi, kteří se uzdravují ze závislostí na drogách nebo al-
koholu. O bojích se závislostí sehrají zajímavé divadelní představení 
a také bude možnost poslechnout si jejich povídání a podebatovat 
s nimi. Velký ohlas loni zaznamenala divadelní dvojice ze souboru Ka-
por na scéně. I na tu se letos můžeme těšit. Z hudebních uskupení se 
účastníci mohou těšit nejen na místní hudební kapely a scholy, ale 
také na loňské vystupující Brno Gospel Choir, nově na skupinu Way to 

go a hlavním večerním hostem bude slovenská kapela ESPÉ. Hudeb-
níci této kapely jistě nenechají nikoho na pochybách, že jejich život 
je naplněný radostí, kterou chtějí svou hudbou předávat. Chtějí také 
inspirovat posluchače k tomu, kde můžou radost čerpat také pro svůj 
život.

Jako hlavní téma festivalu, o  kterém chceme mluvit, je jedno-
ta. V době rozdělení společnosti, rozpadu rodin i osobnosti bude pří-
jemné nechat se inspirovat těmi, kteří jdou opačnou cestou. 

Těšíme se na vás v sobotu 26. května od 14:00 hodin. 
(Více na www.fulloflife.cz.)

Za organizační tým David Kasan a Jan Kotík
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Červen se blíží a s ním neodvratně 
i  třetí ročník festivalu minipivovarů. 
Akce se za  krátkou dobu stala vel-
mi oblíbenou a  přitahuje do  areálu 
řečkovického Starého pivovaru stále 
více návštěvníků. Daniela Budíka 
z  pořádající společnosti CRAFTBEER 
jsem se zeptal na podrobnosti chys-
tané akce.
Dane, můžete prozradit, co zajímavé-
ho chystáte na  letošní festival minipi-
vovarů?

Nejprve bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům loňského roč-
níku za to, kolik jich přišlo, a za úžasnou atmosféru, kterou vytvořili. 
Letošní ročník se bude konat v sobotu 9. 6. tradičně v areálu starého 
řečkovického pivovaru a  začínáme v  pravé poledne. Oproti loňsku 
se určitě můžete těšit na další zlepšení, chystáme se představit nové 
pivovary, které jsme pro vás v průběhu roku objevili – například pl-
zeňský pivovar Raven, pivovar Chroust nebo Zichovec. Budeme mít 
připraveno více originálních degustačních skleniček, které lze zakou-
pit u vstupu, aby se dostalo na všechny. S tím souvisí také potřeba 
oplachu skla, kterou se budeme snažit zajistit v  potřebné míře, co 
nejblíže stánkům.
Pití piva podporuje chuť k  jídlu. V  předchozích dvou ročnících 
festivalu mi chyběla širší nabídka různých pochoutek k pivu. Budou 
třeba smažené bramborové spirálky?:-)

Gastronomie je určitě dalším prostorem ke  zlepšení celkového 
zážitku. Navázali jsme spolupráci s panem Strejčkem, jehož řeznictví 
se nachází hned za rohem festivalového areálu. Můžete se těšit na ci-
gáry z udírny a další masové speciality. Další prodejci pochoutek jsou 

v jednání, ale určitě můžu slíbit, že nabídka bude dostatečně široká 
a všichni si přijdou na své.
Ve  svých prodejnách nabízíte zákazníkům širokou nabídku 
zajímavých piv. Nezatoužil jste někdy po  tom, že byste měl vlastní 
minipivovar a prodával i vlastní piva?

Máte pravdu, když se zmiňujete o prodejnách. Minulé léto jsme 
po naší řečkovické pivotéce Pivní lékárna otevřeli druhou provozov-
nu Craftbeer bottle shop and bar přímo v centru Brna na Zelném trhu 
v nově zrekonstruované městské Tržnici Brno. Zde nabízíme kromě 
cca 300 lahvových speciálů i šest výčepů se speciály z ČR i zahrani-
čí. Co se týče vlastního piva, určitě je to lákavá představa, ale pokud 
bychom se do něčeho takového měli pouštět, muselo by se jednat 
o opravdu kvalitní a originální koncept, takže v současnosti spíše čer-
páme inspiraci a čekáme na příležitost.
Pořádání různých festivalů malých pivovarů se v  posledních letech 
stalo trendem. Trochu mě překvapuje, že v  zemi s  takovou pivní 
kulturou frčí něco takového až teď. Myslíte si, že je to jenom módní 
záležitost, jako byly třeba farmářské trhy, kterých bylo svého času 
všude plno, nebo se jedná o trend trvalejší?

Myslím si, že vše je spojeno se vzrůstajícím zájmem o  kvalitní 
potraviny a  následně gastronomii a  přesun preferencí spotřebitele 
od kvantity ke kvalitě. Dle mého názoru se bude jednat určitě o dlou-
hodobý trend a souvisí to také se vzrůstajícím počtem minipivovarů, 
kterých je v současnosti v ČR téměř 400. Pro pivovary jsou festivaly 
vynikající formou prezentace. Proto pivním a  obecně gastronomic-
kým festivalům předpovídám světlou budoucnost.
Nezbývá mi, než Vám popřát pěkné počasí a na viděnou na festiválku.

Děkuji a už se na všechny návštěvníky moc těšíme.
S Danielem Budíkem si povídal  

Oliver Pospíšil

Vyvalte sudy, festival minipivovarů je za dveřmi

Probouzení zahrady  
v MŠ Škrétova

Na začátku dubna se jaro přihlásilo v plné síle, a tak bylo potřeba 
připravit školní zahrádku pro hry dětí, které se už nemohly pobytu 
na zahradě dočkat. Proto jsme požádaly rodiče o pomoc a ve středu 
4. dubna jsme uspořádaly brigádu. Stejně jako na  podzim se jí zú-
častnila velká spousta rodičů i se svými dětmi. Hrabalo se zbylé listí, 
tatínci přesili písek, maminky zametaly chodníčky a  pomohly pře-
sadit květiny a připravit místo pro bylinkový záhonek. Na závěr pak 
na všechny čekala odměna – opékání špekáčků. Jelikož počasí vyšlo 
na jedničku, věříme, že si všichni zúčastnění užili příjemné, byť pra-
covní odpoledne, a za jejich pomoc moc děkujeme. Už teď se těšíme 
na další setkání, tentokráte 16. května při oslavách 40. výročí založení 
školky.

Za kolektiv MŠ Škrétova Eva Kachlířová, učitelka

MÁJOVÝ MĚSÍC
V OPTICE

Měření zraku zdarma a bez čekání

Sleva 30% na interiérová 
multifokální skla

Nové ultralehké obruby 
se slunečním klipem
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Marie JANKOVÁ 103 let 
Amálie BUREŠOVÁ 95 let
Věra KUČEROVÁ 94 let
František DUFEK 94 let
Milada KALIVODOVÁ 94 let
Rajmund STEJSKAL 91 let
Antonín PEŠINA 90 let
Jiřina PÁRTLOVÁ 90 let
Jiří TRÁVNÍČEK 85 let
Alenka TRÁVNÍČKOVÁ 85 let
Danuše KOCHOVÁ 85 let
Milan STREICHSBIER 80 let
Hana LEITNEROVÁ 80 let
Jiří ŠABATKA 80 let
Alžbeta VÁCLAVÍKOVÁ 80 let
Anna VYBÍHALOVÁ 80 let

Jaromír JIRKŮ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – duben 2018

JUBILANTI – březen 2018

Jen málokdo by hledal v Řečko-
vicích kaskadérské studio. Přesto 
tu jedno nedávno vzniklo, v  bu-
dově bývalé Lachemy. Tým Czech 
Stunts reprezentuje především Jiří 
Kosorinský. Když jsem se s ním po-
prvé osobně setkal u nich ve studiu, 
čekal jsem dvoumetrového hrana-
tého chlapíka s  tvrďáckým výra-
zem ve tváři. Místo toho mě přivítal 
sympatický chlapík s odzbrojujícím 
úsměvem, snad o  půl hlavy menší 
než já. 
Náš rozhovor nemůžu začít jinak 
než otázkou, jak se z  obyčejného 
moravského kluka může stát 
kaskadér. 

Ta historie sahá do roku 1997, kdy mě láska k bojovým uměním, 
která se skloubila s  láskou herectví, přivedla k mému prvnímu pro-
jektu. Tenkrát jako patnáctiletý teenager jsem se díky osmileté praxi 
v kung-fu dostal do uměleckého spolku, který realizoval živé kaska-
dérské show. Kaskadérství mne tenkrát pohltilo a udalo moji životní 
dráhu. 
Není Vám líto, že na  rozdíl od  herců Vás většinou nikdo ve  filmu 
nevidí, tedy neví, že zrovna v  té konkrétní sekvenci jste to Vy, a  ne 
nějaký herec?

Mně se podařilo tak trochu skloubit oboje. Kaskadérství je moje 
hlavní poslání, zde to, že nejsem poznat, je důkazem profesionálně 
odvedené práce, což mě naplňuje po odborné stránce. Souběžně se 
mi občas podaří získat i hereckou roli. Zatím mým největší počinem 
byla hlavní role ve francouzském krátkometrážním snímku “Freedo-
m´s frontier”, čímž je ukojena i troška té ješitnosti.  
Více jak dva roky jste v  rámci pedagogické praxe působil na  DIFA 
JAMU a učil herce pohybu při extrémních situacích na scéně. Prošel 
Vám rukama někdo, koho bychom mohli dnes považovat třeba 
za známého filmového herce nebo herečku?

Byla to taková souhra štěstěny osudu, protože pedagogická praxe 
měla původně trvat čtrnáct dní, ale nakonec se to v dobrém zvrtlo 
v neoficiální dvouleté vyskytování se a podílení na výuce. Tak nějak 
jsme si sedli s vedoucím ateliéru pohybovky. 

Co se týče někoho slavného, přiznám se, že konkrétní jména si 
nepamatuji, nikdy mi tato otázka nepřišla na mysl, ale bylo mi obrov-
skou ctí a neskutečným odborným posunem moci působit na JAMU 
pod odborným dozorem světově uznávaného experta na jevištní po-
hyb, akrobacii a pantomimu pana docenta Petra Šmolíka, který mě 
velmi výrazně ovlivnil po všech stránkách a dodnes je mým velkým 
vzorem.  
Jak jste se vlastně se studiem ocitli v Řečkovicích?

Byla to šťastná náhoda, když jeden z mých kaskadérů hledal pro-
story za jiným účelem, a přitom jsme zjistili, že v Řečkovicích je budo-
va bývalé Lachemy, která je bez nadsázky nejvhodnějším prostorem 
pro kaskadéry nejen v  ČR, ale i  ve  střední Evropě. Díky tomu jsme 
mohli s mým týmem vytvořit v našem studiu hned dva české rekordy 
v kaskadérských disciplínách. Zároveň jsme vděční panu spolumaji-
teli budovy Ing. Tesařovi, který nám opravdu moc vychází vstříc, což 
pro nás moc znamená.  
Váže Vás k naší městské části ještě něco? 

Dobrá otázka. Před pěti lety jsem měl možnost se v Řečkovicích 
šťastně oženit v  úžasných prostorách úřadu městské části a  pod 
naprosto skvělým vedením obřadu stran pana starosty. Na  svatbu 
v  Řečkovicích dodnes se ženou rádi vzpomínáme. Řečkovice byly 
skvělou volbou. Shodou okolností v Řečkovicích žije i paní magistra 
Nolčová, která je pro mne po podnikatelské stránce vzorem i inspirací 
a jsem jí za to vděčný. 
Letos Vás uvidíme 1. června na  Dětském dni za  radnicí. Můžete 
prozradit, na co se můžou děti těšit?

Máme připraveno několik překvapení, které bych nerad prozra-
zoval, ale co mohu prozradit, že návštěvníky necháme nakouknout 
pod pokličku kaskadérského řemesla, prozradíme, jak se některé tri-
ky, jako třeba létání Marvelovských superhrdinů, realizují. Mohou se 
těšit též na filmovou přestřelku. Doufám, že malí návštěvníci si odne-
sou díky tomu to nejdůležitější poselství, že násilí na stříbrném plát-
ně není skutečné, a že by mělo na stříbrném plátně i zůstat, protože 
v reálném životě je špatné.   
Jiří, přeji Vám i  Vašemu studiu úspěch a  věhlas. Těším se, až Vás 
na dětském dni uvidím v akci.

S kaskadérem Jiřím Kosorinským si povídal  
Oliver Pospíšil

Kaskadéři v Řečkovicích?

Autobus č. 65 i přes Renčovu?
Postupně se na mě obrátilo několik občanů žijících v ulicích Ren-

čova, Kremličkova nebo Škrétova s dotazem na možnost prodloužení 
linky autobusu č. 65 také k místu jejich bydliště. Důvod uváděli všichni 
v podstatě stejný. Vzhledem k jejich věku je pro ně zastávka tramvaje 
daleko. Konkrétně v této lokalitě se varianta, že by minibusy nejezdily 
po ulici Kytnerově, nýbrž po Renčově a Duhové, jeví jako proveditel-
ná. Vyvolal jsem proto jednání s ředitelem Dopravního podniku města 
Brna, abych zjistil, jaké možnosti jsou k dispozici. Pan ředitel mi po pr-
votním prověření sdělil, že v případě zájmu městské části je tato změna 
uskutečnitelná poměrně rychle. Zajímal by mě proto názor i dalších 
občanů z  dotčené lokality, zda by tuto možnost přivítali, či nikoliv.  
Předem děkuji za vaše názory.

Marek Viskot, starosta

Příměstský tábor K12
Příměstský tábor v Brně-Medlánkách 

20. - 24. 8. 2018  
Sporty, angličtina, příběhy o odvaze. EVEN YOU CAN BE A HERO.  

Více informací na www.k12medlanky.cz 
nebo na tel. 737 152 480.

Zdeněk Pokorný



7Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

12. 5. 2018 – Svátek maminek s Klubem Frikulín:  
výroba dárečků pro maminky, společné tvoření (přání, fotorámeček 
apod.), fotokoutek  a pečení  pizzy. Pro všechny návštěvníky bude 
otevřená herna a velká zahrada s herními prvky, skákacím hradem 
a motokárami. Čas: 9:30 až 12:00. Cena: 25 Kč/dílnička.  
Info: L. Koláčková 775 659 313. Nutno se přihlásit do 10. 5.
1. 6. 2018 – Slavíme s pejskem a kočičkou:  
oslavme svátek dětí veselým dováděním s pejskem a kočičkou, 
plněním úkolů, soutěžením a výrobou originálních triček.  
Čeká vás příjemné dopoledne s Karin. Čas: 9:30 až 11:30.  
Cena: 80 Kč/dítě. K. Volfová 606 206 477. 
Superhrdinové – akce v pátek 18. 5. Místo: Björnsonův sad.  
Akce se koná k 100. výročí vzniku republiky a je připomenutím 
hrdinských činů, objevů, sportovních a kulturních osobností této 
doby. Můžete zde potkat třeba T. G. Masaryka, Emila Zátopka, 
Tomáše Baťu, Ottu Wichterleho, Karla Čapka, Karla Zemana, Emila 
Holuba, Antonína Dvořáka a spoustu dalších.  Akce se koná celý den, 
dopoledne pro MŠ a ZŠ a odpoledne pro veřejnost.  
Těší se na vás tým Helceletka.
11. 6. – 15. 6. 2018 – Sportování znenadání 
– rekreačněsportovní pobyt pro rodiče, prarodiče a děti v krásném 
prostředí Bystřice pod Pernštejnem. Děti si vyzkouší různé spor-
tovní disciplíny, naapř. atletiku, plavání, míčové hry. Čeká vás účast 
na dětské olympiádě, výlet do přírody a tematické tvoření z různých 
materiálů.  
Informace: Eliška Fleková, flekovi@seznam.cz,  
mobil 723 262 216. 
Poslední volná místa na našich táborech, neváhejte  
a vybírejte: info I. Bláhová 775 174 463.
2. 7. - 4. 7. 2018 Hurá na prázdniny – návštěva Jižanského dvora, 
Lama centra a pštrosí farmy.
9. 7. - 13. 7. 2018 Jungle tábor I – návštěva Jungle parku, Jump 
parku, Moravia - Pasohlávky, Lasergame.
9. 7. - 13. 7. 2018 Putování za zvířátky – tábor, který umožní dětem 
poznat život na farmách i ve volné přírodě.
16. 7. - 20. 7. 2018 Prázdninové muzicírování – na děti čeká hudba, 
tanec, zpěv, výlety i tvoření.
23. 7. - 27. 7. 2018 Cool dívka I – výroba přírodní kosmetiky – 
pomáda na rty, krém a mýdlo.
23. 7. - 27. 7. 2018 Vodní dobrodružství – prázdniny, aquapark, 
vodu a dětský smích zažijete právě zde.
30. 7. - 3. 8. 2018 Jungle tábor II – návštěva Jungle parku, Jamp 
parku, Moravia - Pasohlávky, Lasergame.
30. 7. - 3. 8. 2018 Ve zdravém těle zdravý duch – sportovně laděný 
tábor.
6. 8. - 10. 8. 2018 Kuchařské dovádění – týden plný kuchařských 
a cukrářských dobrot.
13. 8. - 17. 8. 2018 Křížem krážem – výlet do aquaparku, na farmu, 
za zvířaty, do zábavního přírodního parku Šikland, hry, jednoduché 
tvoření.
13. 8. - 17. 8. 2018 Cool dívka II – malování na hedvábí a tašku, 
malba na porcelán a sklo.
20. 8. - 24. 8. 2018 Šikovné tlapky – tábor plný dobrodružství, 
tvoření, výletů a zábavy pro všechny.
27. 8. - 31. 8. 2018 Mladí kreativci – tábor je zaměřený na tradiční 
i netradiční výtvarné techniky.

DDM Helceletka
Pobočka FRIKuLíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, 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
15. května v 18:00 

VÝSTAVA prací žáků výtvarného oboru
4. – 13. května v budově ÚMČ Brno – Řečkovice 

a Mokrá Hora, Palackého nám. 11 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
17. května v 18:00

v sále ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 

Přijímací zkoušky na 2018/2019
16., 17. a 21. května

Přesné informace na webových stránkách.

ZUŠ Open
24. května

 ABSOLVENTSKÉ a žákovské koncerty
v 18:00 v sále školy 

29. a 30. května, 5. a 6. června

NABíDKA PRACOVNíCH MíST
Školní jídelna při ZŠ Brno, Novoměstská 21, přijme do pracovního 
poměru kuchařku na plný úvazek. Nástup možný ihned.  
Bližší informace na tel. 541 225 349, jidelna@zsnovomestska.cz.

MŠ Škrétova 2 přijme do pracovního poměru hlavní kuchařku 
na plný úvazek a provozní pracovnici na úvazek 0,875 (35 hodin 
týdně). Nástup od 27. 8. 2018. 
Kontakt: Mgr. B. Sáčková – 608 205 931, S. Tomášková – 777 578 408,  
e-mail: msskretova@volny.cz.

ZÁJEZDY PRO SENIORY
Termální lázně Velký Meder na Slovensku, středa 23. května 
Odjezd v 7:30 hod. od budovy ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 
Palackého nám. 11, návrat do 21 hod.
Přihlásit se lze pouze osobně na ÚMČ, Palackého nám. 11, přízemí, 
dveře č. 86, ve dnech 14. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. a 16. 5. 2018 
od 15:00 do 17:00 hod. Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s pod-
porou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Zámek Žleby a zřícenina hradu Lichnice v Čechách, úterý 5. června 
Odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích, 
návrat po 19 hod.
Program: prohlídka zámku a  zámecké zahrady ve  Žlebech, exkurze 
ve  staré Berlově vápence v  Třemošnici, prohlídka zříceniny hradu 
Lichnice.
Přihlásit se osobně a  zároveň uhradit poplatek za  zájezd je možno 
před přednáškami v  prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve  dnech 
24. května a 31. května 2018 od 15:00 do 16:00 hod. u paní Jarmily 
Bobčíkové. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5 
s podporou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Zámek Doudleby nad Orlicí, návštěva Muzea krajky ve Vamberku, 
středa 13. června 
Odjezd v 7:00 hod. od budovy ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 
Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hod.
Program: prohlídka zámku v Doudlebech nad Orlicí, návštěva Muzea 
krajky ve Vamberku (možnost nákupu paličkovaných krajek a potřeb 
pro krajkářky), prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie se skleně-
nou střechou v Neratově v Orlických horách.
Přihlásit se osobně a  zároveň uhradit poplatek za  zájezd je možno 
před přednáškami ve velkém zasedacím sále ÚMČ ve dnech 16. květ-
na a 30. května 2018 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové 
nebo v pracovních dnech od 2. května do 30. května 2018 na tel. čís-
lech 723 106 223 nebo 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá 
Klub seniorů Mokrá Hora s  podporou MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora.

Upozornění:
Přednáška pro Klub seniorů Mokrá Hora, původně plánovaná dne  
13. 6. 2018 (přednášející p.  Jiří Čefelín, téma Maroko), se uskuteční 
dne 6. 6. 2018 od 16:00 hod. 

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



8 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PLACENÁ INZERCE
PŘIJĎTE VYuŽíT našich služeb kadeřnictví, pedikúry, manikúry,  
kosmetiky a masáží do naší provozovny Salon Atrium na Horáckém 
nám. 1 (výměníková stanice). Těší se na Vás kolektiv:  
IVA – pánská kadeřnice 607 186 551 
IVONA – dámská kadeřnice 604 565 117 
MIRIAM – pedikúra, manikúra, shellac 777 562 255 
VERONIKA – kosmetika 608 211 483 
MARTINA – regenerační a lymfatické masáže,  
Magic Wrap 773 484 055 
Více informací na www.salon-atrium.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

MALíŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

ELEKTRIKÁŘ instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

POČíTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího 
rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

HODINOVÝ  MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,  
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, malířské  
zahradnické práce. Podlahy a výškové práce. Tel.: 603 510 009

Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou 
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

HLEDÁ SE PRONÁJEM nebytového prostoru pro uskladnění  
nářadí a možnost drobné řemeslné činnosti. Celkem 15-30 m2.  
Tel.: 603 510 009 email: bambussip@volny.cz. 

Nebaví Vás čekat fronta na poště? Posílejte a vyzvedávejte balíky  
službou PPL na adrese: DINERO – Palackého třída 159,  
Brno-Medlánky, Tel.: 739443544.

Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Děkujeme za nabídku. Tel: 602 102 038.

Pro babičku urgentně hledáme menší byt 1+kk až  2+1 v Brně.  
Máme hotovost. Tel: 604 508 585.  

Mladá rodina koupí byt 3+1 v Řečkovicích.  Cenu respektujeme.  
Prosím, nabídněte nám. T: 602 185 147.

Lékař koupí rodinný dům, příp. pozemek k stavbě RD v Brně. 
Dům možno i k rekonstrukci. Telefon: 739 586 722. 

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

PRODÁM garáž, ul. Kárníkova, Brno-Řečkovice. Tel: 728 554 388

KOuPíM zahrádku v okolí Řečkovic. Elektrika a voda na pozemku. 
Tel: 604 893 557.

KOuPíM garáž na ul. Novoměstská nebo Žitná. Tel: 603 394 703.

HLEDÁM POKOJ, nejl. poblíž ul. Žitná, Vránova. T: 721 221 616.

KADEŘNICKÉ SLuŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

HLEDÁME paní na pravidelný úklid domácnosti (byt 2+1)  
v Řečkovicích a pána na výpomoc na zahradě v Lelekovicích 
(vhodné i pro důchodce).  
Tel. 604 258 040, e-mail: dagmarmarsikova@email.cz

ELEKTRIKÁŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,  
hromosvody. Tel: 608 850 834.

Brigáda až 100 Kč/h: nárazové polepování zboží, vhodné i pro 
důchodce a studenty. Ve skladu za budovou FAnn parfumerie na  
ul. Jandáskova 24. Kontaktní formulář: www.cwj24.cz/brigada  
nebo e-mail: info@cwj24.cz. 

MuDr. Jana Sklenská - změna ordinace.  Od 1. 7. 2018 budu  
ordinovat v nových prostorách na ulici Filkukova 3, Brno-Řečkovice. 

Hana Zbořilová, švadlena - změna provozovny.  Od 1. 5. 2018 
 budu v nových prostorách na ulici Palackého nám. 9a, 
Brno-Řečkovice.

REKONSTRuKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Tel: 777 141 165,  773 518 654  NONSTOP.

Depilace cukrovou pastou – zajímavé jarní akce a slevy.  
STuDIO MINIRELAX, tel. 774 155 709. 

PŘíJMEME PRACOVNíKY NA HPP i s invalidním důchodem  
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE STRÁŽNÝ A RECEPČNÍ PRO  
PRACOVIŠTĚ V BRNĚ. NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY. 
PPH SPOL. S.R.O., WuRMOVA 3, BRNO. Tel: 602595682.

Vás zve na letní činnost:

Řečkovice

Příměstský tábor - hry, rukodělky, výlety po Brně
Termín: 20. - 24. srpna 2018
Kontakt: Barbora Tykalová, 776 880 792, barca@severka.cz

Letní tábor - Dobrá Voda u Nové Bystřice, Jižní Čechy
Termín: 7. – 21. července 2018
Cena: 3 600 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, program)
Kontakt: Ivana Škopová, 777 692 934
www.mustangove.net, Facebook Letní tábor u Kalicha

Jumanji
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Ukliďme Česko – ukliďme  
Řečkovice a Mokrou Horu

V sobotu 7. dubna proběhla celorepubliková akce s názvem „Ukliďme 
Česko“. Na  území naší městské části proběhlo několik dílčích akcí růz-
ných skupin. V redakci se sešlo několik příspěvků na toto téma, rozhodli 
jsme se je spojit do jednoho článku.
Ondřej Vít a Jaroslav Řezník z místní organizace TOP 09:

I  my jsme se k  akci „Ukliďme Česko“ připojili a  spolu s  dalšími 
účastníky jsme se rozhodli uklidit velmi oblíbené vycházkové trasy 
kolem řečkovických kasáren od ulice Renčova až po ulici Terezy No-
vákové. Ačkoli na první pohled nebylo co uklízet, opak byl pravdou. 
Po  více než třech hodinách úklidu jsme nasbírali několik pytlů od-
padků různého charakteru, včetně autosedačky, matrace, pozůstat-
ků pyrotechniky z oslav příchodu nového roku a jiného nečekaného 
odpadu, který se v dané lokalitě hromadil roky (např. kreditní karta 
s koncem platnosti v roce 2012). Bohužel nepořádek za plotem kasá-
ren zůstal mimo náš dosah - například celé umyvadlo, stavební suť, 
atp. Co nás ovšem nejvíce mrzelo a zaráželo, byly psí exkrementy, sice 
poctivě posbírané do sáčků, ale pak pohozené na zemi (na stromech, 
keřích, apod). V tomto případě je už lepší vůbec nesbírat.

Věříme však, že naše aktivita přispěla k tomu, že tato lokalita pů-
sobí o něco přívětivěji. Pokud jde o odpad za plotem areálu, hodláme 
tuto věc řešit v součinnosti s úřadem naší městské části a vlastníky 
jednotlivých pozemků.
Vítězslav Ondráček, Pionýr Řečkovice:

Do areálu bývalé cihelny na pomezí Řečkovic a Medlánek se v so-
botu 7. dubna vydalo 40 dobrovolníků. Děti i dospělí se chopili pytlů 
a rukavic - a hned jsme zjistili, že bude co dělat. Kolem garáží byl totiž 
pěkný nepořádek, od  drobného odpadu po  kusy spotřebičů. Našli 
jsme i  součástky, ze kterých bychom nejspíš složili pár aut – pneu-
matiky, karoserii, a  dokonce i  volant. Bohužel jedním z  nálezů byla 
i  injekční stříkačka, takže se úklid neobešel bez asistence městské 
policie. Po zaplnění skoro všech pytlů odpadem jsme se ještě přesu-
nuli za ulici Sibiřská, kde jsme sesbírali odpad odhozený z cesty. Všem 
účastníkům děkujeme za pomoc a těšíme se zase za rok.
Ondřej Štaud, Spolek Za zdravé Řečkovice:

Akci „Ukliďme Česko“ tradičně na Mokré Hoře organizuje rodina 
Vlčkova z Vránova mlýna. Společně jsme vyčistili oblast mezi želez-
niční tratí a turistickou stezkou vedoucí směrem k Lelekovicím. Mimo 
mnoha velkých pytlů všelijakých odpadků jsme našli i několik injekč-
ních stříkaček či peněženku s doklady, kterou jsme předali přivolané 
hlídce městské policie. Celé dopoledne jsme poté zakončili přátel-
ským posezením u mokrohorských rybníků. Spolu s  rodinou Vlčko-
vých se úklidu také zúčastnili členové Spolku Za  zdravé Řečkovice 
a další občané, jak z Řečkovic, tak i z jiných městských částí. Mnoho-
krát děkujeme všem za jejich účast a budeme se těšit na další ročník.

Vedení městské části děkuje všem občanům, organizacím a spolkům, 
že se už poněkolikáté zapojili do  iniciativy Ukliďme Česko a  pomohli 
udělat naši městskou část hezčí.

Oliver Pospíšil

Sněm TOP 09 Brno-Řečkovice
V  pondělí 26. 3. 2018 proběhl místní sněm TOP 09 Brno-Řečko-

vice. Naše místní organizace zahrnuje mimo Řečkovic a Mokré Hory  
i městské části Komín a Medlánky. Hlavním bodem byla volba 
místního výboru. Funkci předsedy jednoznačně obhájil stávající 
předseda Martin Seidl (Komín). Gratulujeme! Místopředsedkyní 
se stala Dana Malíková (Řečkovice a Mokrá Hora), členy Robert 
Jokl (Komín) a Jaroslav Řezník (Řečkovice a Mokrá Hora). Rovněž 
gratulujeme. Tento výbor, jakož i celou organizaci a celou Topku čeká 
letos spousta práce, protože komunální volby se blíží. Ostatně téma 
voleb se probíralo do pozdního večera. Pokračovat v debatě bude-
me i v  příštích týdnech. Pokud někoho z Vás napadá téma, které naši 
městskou část trápí a je dle Vás potřeba ho řešit, dejte nám prosím vě-
dět. Jestli byste se chtěli zapojit do komunálních voleb, tak neváhejte 
a napište nám. Najdete nás na facebooku na TOP 09 Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora.

Dana Malíková za TOP 09 Brno-Řečkovice
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Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 2. liga muži - východ  
hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21 
20. 5.  1. NH Brno : Humpolec 14:00 hod. 
27. 5.  1. NH Brno : Ostopovice 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
fotbalové hřiště na Novoměstské 
20. 5.  SK Řečkovice : Svratka Brno B 16:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. liga muži | stadion Srbská 
19. 5.  Zbrojovka Brno : Jihlava 17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz
Házená – Extraliga mužů, skupina o záchranu |  stará hala 
13. 5.  KP Brno : Strakonice 17:00 hod.

STALO SE:
Hokejisté Komety jsou opět zlatí…!
Partnerská MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
gratuluje týmu HC Kometa Brno k obhajobě mistrovského titulu.

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

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?NÁBOR DěTí DO FOTBALU
SK Řečkovice bude dne 16. 5. 2018 v době od 16:30 do 18:30 hod. 

pořádat nábor malých zájemců o kopanou narozených v letech 2008-
2012. Nábor bude probíhat pod dohledem trenérů na travnatém hři-
šti na ulici Novoměstské. Nezapomeňte s sebou sportovní oblečení 
a obuv (nejlépe kopačky) a uzavíratelnou láhev s pitím. Děti si mohou 
vzít vlastní míč velkosti 3.

Bližší informace o  náboru: Jiří Buchta: 608  611  030, jira@sever-
ka.cz, a  Petr Tesař: 724  440  711, případně na  internetových strán-
kách: http://www.reckovice-fotbal.cz/. 

 Mgr. Martin Král, hlavní administrátor klubu

Největší turnaj mladých futsalistů  
ve znamení hvězd

Naše čtvrť je celorepublikově považována za Mekku dětského fut-
salu. Ověřit si to můžete v sobotu 12. května, kdy se od 9 hodin v orel-
ském sportovním areálu na Medlánecké 24c uskuteční jeden z vůbec 
největších dětských turnajů v historii brněnského futsalu. Pro zápasy 
týmů v kategoriích U7, U9, U11, U13 i U15 budou vyčleněny tři hrací 
plochy. Součástí této vrcholné letošní akce projektu DětskýFutsal.cz 
bude autogramiáda brněnských fotbalových hvězd Petra Švancary 
a Luboše Kaloudy. Záštitu nad turnajem převzal brněnský primátor 
Petr Vokřál, osobně bude přítomen Marek Viskot,  starosta Řečkovic 
a Mokré Hory. Na zahájení turnaje přijedou nejvyšší představitelé ce-
lorepublikového futsalu. Připravené bude občerstvení, výborná zmr-
zlina pro děti i skákací hrad. Přijďte si užít pohodový den.

Petr Lesenský

Program Noc kostelů 25. 5. 2018 
Sbor Páně CČSH, Vážného 6, Brno-Řečkovice 
www.ccshreckovice.cz

18:00 hod. Zahájení modlitbou
18:10 – 18:40 hod. O Jonášovi – biblický příběh pro děti o proroku Jonášovi, hraje divadlo Stonožka
18:45 – 21:00 hod. Hledání h(H)usy – hra s úkoly pro děti na motivy života Jana Husa
18:45 – 21.30 hod. Po stopách času, pátrací hra o historii sboru pro dospělé
19:00 – 20:30 hod. Posezení u ohně a opékání špekáčků (za příznivého počasí)
20:40 – 21:30 hod. Kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka, skladby od S. L. Weisse, F. Tarregy, E. Granadose,  
 H. Villy Lobose, R. Dyense
22:00 – 22:45 hod. Ticho kostela promlouvá – příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě se zpěvy z Taize
23:00 hod. Závěrečná modlitba s požehnáním

Šárka Chytilová, farářka
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SPORTOVEC ROKU MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 2017

Řečkovičtí skauti otevřeli dvě nové klubovny
Čtenáři časopisu Řeč možná netuší, že 

skautů a skautek registrujících se ve středis-
ku Duha v  Řečkovicích od  roku 1989 stále 
přibývá. V  letošním roce překročíme třetí 
stovku registrovaných členů a musí se tedy 
rozrůstat i  prostory, ve  kterých realizujeme 
naši činnost.

 V neděli 8. 4. 2018 odpoledne se u skaut-
ských kluboven na Prumperku sešlo přes 100 
lidí, převážně skautek a skautů. Přišli na slav-
nostní otevření dvou nových kluboven. 

Vzhledem k tomu, že akce byla význam-
nou společenskou událostí, slavnostního 
nástupu se zúčastnili kromě vedení české 
skautské organizace - Junáka - a řečkovické-
ho skautského střediska i  starosta MČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot a řeč-
kovičtí kněží otec Jan Kotík a  otec Jindřich 
Kotvrda. Z  významných hostů ještě musím 
zmínit i  skautského bratra Marabua, které-
ho většina spoluobčanů zná z minulých dob 
spíše jako hejtmana Ing. Stanislava Juránka. 
Na nové klubovny se přišli podívat a podpo-

řit nás i zástupci zdejší sokolské obce, orga-
nizačně nás velmi podpořila i orelská jedno-
ta a na prohlídku přišlo i několik zastupitelů. 
Při krátkých rozhovorech nás těšilo každé 
slovo, kterým si návštěvníci cenili toho, že 
vybudovat ve volném čase z chátrající půdy 
dvě rozlehlé, plně vybavené místnosti bě-
hem čtyř let je opravdu velký kus práce. Té-
měř každý viděl nejen pěkné nové místnosti, 
ale i několik let intenzivní práce skautů, kteří 
jsou stavaři, projektanti, řemeslníci, ekono-
mové, projektoví manažeři atd. Musím při-
pomenout, že se výrazně zapojil i  otec Jan 
Kotík, který je profesí stavař. Bez něj a  bez 
velkého společenství profesně zdatných dal-
ších řečkovických skautů by se taková práce 
zvládnout nedala.  

V  průběhu slavnostního otevření klubo-
ven došlo i na předání několika skautských 
vyznamenání. Vyzdvihnout bych chtěl čin-
nost sestry Evy Štěpánkové (Ninien) a brat-
ra Michala Dobeše (Šakala), kteří se kromě 
intenzivní práce ve  středisku věnují i  vzdě-

lávání skautů. Oba nezávisle na sobě vedou 
vzdělávací lesní kurzy pro činovníky z  celé 
republiky a díky této práci byli oceněni me-
dailí (Ninien obdržela medaili Díků a  Šakal 
dokonce medaili Sv. Jiří). 

Otevírání kluboven předcházel sobotní 
společenský večer, který si připravili v  orel-
ské tělocvičně rangers a  roveři, tedy skaut-
ky a  skauti ve  věku cca 15–25 let. Několik  
desítek skautek, skautů a  nadšenců bylo 
svědky vystoupení tanečníků, kapely a další-
ho kvalitního programu. Při nedělní akci kro-
mě prohlídky kluboven mohli návštěvníci 
s dětmi navštívit několik stanovišť se soutě-
žemi a novinkou letošní akce byl bar vytvo-
řený z  vázaných staveb. Nezbývá než po-
děkovat také všem samosprávným celkům, 
které nás dlouhodobě podporují, shrnout, 
že se otevření kluboven vydařilo a  aktivity 
skautského střediska Duha se mohou dále 
na  území Řečkovic a  okolních městských 
částí rozrůstat. 

Jiří Libus

V pátek 23. 3. 2018 bylo ve velkém sále místní radnice ohodnoce-
no v rámci tradiční ankety Sportovec roku naší městské části celkem 
15 sportovců, 5 trenérů, 5 funkcionářů a  5 družstev, které členové 
komise sportu vybrali k ocenění ze 42 nominací jak od sportovních 
subjektů provozujících činnost ve zdejší MČ, tak od jednotlivců pů-
sobících jinde, ale s trvalým bydlištěm v Řečkovicích či Mokré Hoře.

Slavnostní zahájení provedl hlavní organizátor akce Richard Fol-
týn, který se úspěšně ujal i  funkce moderátora, a  starosta městské 
části Marek Viskot. Oba zmiňovaní předávali ceny spolu se sportovní 
osobností Janem Polákem – bývalým fotbalovým reprezentantem, 
který se po mnoha letech na zahraničních štacích vrátil do své ma-
teřské Zbrojovky Brno.

Absolutním vítězem a  nejlepším sportovcem Řečkovic a  Mokré 
Hory za  rok 2017 byl na  závěr vyhlášen baseballový internacionál 
Pavel Budský – člen síně slávy a držitel ceny fairplay, který v sezóně 
2017 získal s Draky Brno již svůj 21. titul mistra ČR a je bezkonkurenč-
ně vedoucím statistik v počtu dosažených homerunů (v roce 2017 se 
dostal na metu 157).

V příjemném pátečním odpoledni se předalo celkem 30 pamět-
ních plaket i sladkých dárků a většina přítomných ze zcela zaplněné-
ho sálu (viz foto) si nenechala ujít ani následné společenské setkání, 
spojené s menším občerstvením. Zde je přehled všech oceněných:

SPORTOVEC:
Pavel Budský, Draci baseball club Brno,
Adéla Hanzlíčková, zápas - volný styl, TAK Hellas Brno,
Valerie Pragačová, zápas - volný styl, TAK Hellas Brno,
Dominica Hynková, basketbal, KP Brno,
David Hlavatý, fotbal, SK Řečkovice,
Šárka Půstová, triatlon, atletika, Konrad Tools Team Brno,
Antonie Pantůčková, sjezdové lyžování, Ski Klub Junior Brno,
Aleš Brázda, Junior Judo Brno,
Klára Pavlíková, moderní gymnastika, TJ Tesla Brno,
Martin Bilík, ultramaraton, Orel Jednota Brno-Řečkovice,
Tereza Kosíková, krasojízda na kole, TJ SOKOL Řečkovice,
Vendula Frintová, triatlon, Ekol Team Brno,
Martina Satková, kanoistika, Dukla Praha,
Gabriela Satková, kanoistika, Kanoe klub spoj Brno,
Patrícia Puklová, atletika – běh, AC Moravská Slavia Brno.

DRUŽSTVO:
Družstvo triatlonu, Ekol Team Brno,
Družstvo juniorů v pétanque, Orel Jednota Brno-Řečkovice,
Smíšené družstvo, Junior Judo Brno,
Družstvo žákyň 7. - 9. tříd ZŠ Horácké nám.  Brno, basketbal,
Družstvo sjezdového lyžování, Ski Klub Junior Brno.

TRENÉR:
Monika Verlíková, basketbalová přípravka při ZŠ Novoměstská,
Pavel Chadim, Draci baseball club Brno,
Ondřej Strnad, Orel Jednota Brno-Řečkovice,
Zuzana Nedomová, TJ SOKOL Řečkovice,
Květoslava Novotná, TJ SOKOL Řečkovice.

FUNKCIONÁŘ:
František Foltýn, SHL Řečkovice,
Ing. Petra Skalická, TAK Hellas Brno,
Jiří Hirsch, Junior Judo Brno,
Tomáš Pivoňka, Orel Jednota Brno–Řečkovice,
Hana Dvořáková, TJ SOKOL Řečkovice.

Richard Foltýn, 
zastupitel a předseda komise sportu
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s TJ SOKOL Řečkovice a PIONÝREM Řečkovice

pořádá
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ve spolupráci s TJ SOKOL Řečkovice a PIONÝREM Řečkovice

pořádá

Areál bývalého pivovaru za radnicí
Palackého nám. v Řečkovicích1. 6. 2018

od 15 hodin 16.05 – 17.10
DĚTSKÁ

DISKOTÉKA

SKÁKACÍ
HRAD

SOUTĚŽE
PRO DĚTI

15.30 – 15.50
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK 

DDM Brno, pobočky Frikulín
Řečkovice

KONÍCI

17.00 – 18.00
ZEKON

silácká zábavná show

17.15 – 17.25
VYSTOUPENÍ  SOKOL

(malí) Řečkovice

18.30-19.00
KASKADÉŘI

ohnivá show

^

Těšit se můžete např. na 

Bohunickou chasu,  
Řečkovickou 13,  
Brněnský Valášek  
a další…
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude věnován  
na transparentní účet pro TOMA. 
Více informací na www.orel.cz

Občerstvení 
zajištěno
Kontakt:   
e-mail: 
folklornifestival@orel.cz  
případně tel. 725 638 437

Orel ústředí Brno 
vás srdečně zve na 

Folklorní festival
19. kvetna 2018 od 15.00 hodin 
v areálu bývalého pivovaru,  
Palackého náměstí, Brno-Řečkovice


