
ČÍSLO 5.,  ROČNÍK XXVIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KVĚTEN 2019

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá

v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
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. 100, 162, 1065, 1067, 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 
Vránova 104-166 sudá lichá

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 T. 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. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117-191 lichá

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, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

(pokračování na straně 2)

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se konají:  
 v pátek dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Informace pro volIče
Informace k voličským průkazům
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve  svém volebním okrsku, 
může požádat o voličský průkaz. 
S  voličským průkazem může volič hlasovat v  jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR. 
Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu 
voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
– osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu 

nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, 
a  to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle (doporučeně do vlastních rukou).
Do datové schránky nelze voličský průkaz zaslat!
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Informace pro voliče, 
který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po  14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého 
pobytu na  území jiné obce v  České republice, bude vyškrtnut ze 
seznamu voličů pro volby do  Evropského parlamentu vedeném 
obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 
písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě 
předchozího trvalého pobytu o  vydání potvrzení o  vyškrtnutí ze 
seznamu voličů pro volby do  Evropského parlamentu a  předložit 
toto potvrzení:
•	 obecnímu úřadu v  místě nového trvalého pobytu nejpozději 

do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo

•	 ve  dnech voleb okrskové volební komisi v  příslušné volební 
místnosti v  místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí 
prokázat své právo hlasovat ve  volebním okrsku (novým 
občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým 
rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého 

pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.
Potvrzení o  vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do  Evropského 

parlamentu nebude vydáno v  případě, že volič požádal o  zápis 
do  seznamu voličů pro volby do  Evropského parlamentu v  jiném 
členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Mgr. Simona Lederová,  tajemnice ÚMČ

Sociologický výzkum Bydlení v Brně
Dovolujeme si Vás informovat, že na přelomu května a června 2019 
bude v  Brně zahájen sběr dat pro sociologický výzkum Bydlení 
v  Brně. Proškolení tazatelé budou pomocí dotazníku zjišťovat 
postoje obyvatel spojené s vlastním bydlením, postoje vůči různým 
aspektům bydlení v Brně a budou se ptát i na otázky spojené s novou 
bytovou výstavbou. Výzkum je realizovaný Odborem strategického 
rozvoje a spolupráce, Oddělením dat, analýz a evaluací, Magistrátu 
města Brna (ve  spolupráci s  Bytovým odborem MMB a  Kanceláří 
architekta města). Dotazování bude probíhat v  brněnských 
domácnostech. Prosíme Vás tedy, pokud budete tazatelem osloveni, 
o  vstřícnost a  ochotu dotazník s  tazatelem vyplnit. Tazatel bude 
vybaven průkazem a  oslovovacím dopisem s  kontakty, na  kterých 
bude možné ověřit, že se opravdu jedná o  tento výzkum. Výsledky 
výzkumu by měly být známé během podzimu 2019 a budou sloužit 
například při plánování a rozvoji (nejen) bytové politiky města a pro 
tvorbu nového územního plánu města.   
Děkujeme předem za spolupráci a vstřícnost při zapojení do výzkumu.

Oddělení dat analýz a evaluací, Odbor strategického roz-
voje a spolupráce Magistrátu města Brna

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 nám. 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, 76

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR  
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným 
občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného 
členského státu, prokáže po příchodu do volební  
místnosti svou totožnost a občanství jiného  
členského státu.

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.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb  
do Evropského parlamentu

(dokončení ze strany 1)
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Na své 5. schůzi 27. března 2019 rada 
městské části:
■ zrušila s účinností od 1. 5. 2019 oddělení 

Sekretariát Úřadu městské části Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora a  zřídila Odbor 
vnitřních věcí Úřadu městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora,

■ schválila záměr, pronajmout 7 nebyto-
vých prostor v  domě Novoměstská 7-19 
a  21 nebytových prostor v  domě Novo-
městská 23-41,

■ schválila smlouvu o  dílo se společností 
HAKOS, spol s  r .o., se sídlem Dalimilova 
2797/110, 612  00 Brno, na  plnění zakáz-
ky Rekonstrukce bytového jádra Žitná 7 
a Žitná 11,

■ souhlasila s  umístěním chodníku na  po-
zemcích města Brna při ulici Karásek 
a s jeho převodem do majetku města Brna 
a jeho správou,

■ souhlasila s  umístěním venkovního 
schodiště na  pozemku města Brna při 
ulici Ladově a  nesouhlasila s  převzetím 
uvedeného schodiště do  majetku města 
Brna a do správy městské části,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce pozemků 
a  nájemní smlouvu na  pozemky s  SK 
Řečkovice, z. s., 

■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu 
bývalého pivovaru (pozemky a  nebytové 
prostory) a  movitých věcí s  Centrem 
sociálních služeb, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 
636  00 Brno, za  účelem pořádání 
integrační společenské akce s  kulturním 
programem „Strom života Domova 
Tereza“ dne 29. 5. 2019,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu 
bývalého pivovaru (pozemky a  nebytové 
prostory) a  movitých věcí s  Gymnáziem 
Brno-Řečkovice, za  účelem pořádání 

studentské slavnosti Majáles dne 1. 5. 
2019,

■ nesouhlasila se změnou Územního plánu 
města Brna, týkající území MČ Brno- 
Jehnice.

Na svém IV. zasedání 11. dubna 2019 
zastupitelstvo městské části:
■ vzalo na  vědomí plnění příjmů a  čerpání 

výdajů městské části k 28. 2. 2019, 
■ schválilo svůj jednací řád, kterým se ruší 

dosavadní jednací řád ze dne 16. 6. 2011,
■ projednalo prodej, nabytí i  směnu 

pozemků,
■ nesouhlasilo se změnou Územního plánu 

města Brna, týkající území MČ Brno-
Jehnice.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Stanovisko vedení městské části  
k plánované zástavbě v Jehnicích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás tentokrát informoval o důležitém rozhodnutí 
vedení naší městské části a  následném usnesení Zastupitelstva 
městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora (ZMČ) ve  věci plá-
nované výstavby bydlení a služeb v Jehnicích. Naše městská část 
(MČ) byla požádána o vyjádření ke změně Územního plánu města 
Brna, týkající se území MČ Brno-Jehnice. Jedná se o změnu ze ze-
mědělského půdního fondu na  čisté bydlení, což by znamenalo 
poměrně zásadní novou výstavbu v Jehnicích. Naše městská část 
s  touto změnou Územního plánu dlouhodobě nesouhlasí, ne-
boť tato změna je projevem suburbanizace, což znamená roz-

voj MČ Brno-Jehnice na úkor MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 
Proto i ZMČ konané dne 11. 4. 2019 přijalo nesouhlasné usnesení 
směrem k  požadované změně Územního plánu. Domníváme se 
totiž, že oblasti navržené k výstavbě v Jehnicích nelze vhodně do-
pravně napojit na centrální části města Brna, aniž by vozidla mu-
sela využívat stávající, pro vyšší dopravní zatížení naprosto nevy-
hovující komunikaci, vedoucí ulicemi Gromešovou, Jandáskovou 
a Tumaňanovou, se stávající oboustrannou zástavbou rodinných 
domů. Nová zástavba v Jehnicích by způsobila neúměrný nárust 
intenzity dopravy nejen ve zmíněných ulicích, ale v celé MČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora, což by mělo za následek zvýšení hluč-
nosti a prašnosti, a naopak snížení bezpečnosti provozu na výše 
uvedených komunikacích. Ty totiž tak velké intenzitě dopravy 
technicky vůbec nevyhovují. I  když chápeme nedostatek vhod-
ných lokalit pro bydlení na území města Brna, jsme přesvědčeni, 
že musíme hájit zájmy obyvatel naší městské části a  nedopustit 
snížení celkového komfortu jejich bydlení a kvality života.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Problematická křižovatka ulic Gromešova a Jandáskova

Stále houstnoucí provoz na ulici Tumaňanova
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Jaro v zeleni
Vážení a milí literární gurmáni,
opět je pro vás připravena hostina knižních titulů, tentokrát s témati-
kou jara a zeleně. Je to jen několik tipů, ale naše pobočka disponuje 
bezmála 19 000 svazky a každých 14 dní dostáváme novinky, takže 
nemusíte mít obavy, jistě si vyberete. Velmi mile mě překvapilo ně-
kolik čtenářů, kteří měli Literární chuťovky z Řeči vystřižené a chtěli 
konkrétní tituly, o nichž tam píšeme. Samozřejmě první člověk měl 
štěstí, a ostatní si mohou knihu zarezervovat a počkat si na ni, ale jak 
říkám, neváhejte se na nás obrátit s výběrem např. něčeho podobné-
ho, vždy si můžeme promluvit a osobně se vám věnovat. 

Ještě než přejdu ke svému výběru, ráda bych vás upozornila, že se 
v naší pobočce konají pravidelné měsíční výstavy. Někteří to již za-
registrovali, ale většina to ještě nezaznamenala, a  to je škoda. Část 
máme vždy ve výloze, aby výstava upoutala kolemjdoucí, a většina 
je umístěna v knihovně. V květnu zde budou k vidění kresby dětí ze 
školní družiny při ZŠ Novoměstská s  tématem Čteme brněnské au-
tory.

Poslední věcí, o kterou bych vás chtěla poprosit, je vaše nakládání 
se starými nepotřebnými knihami. Mám velkou radost, že jste se roz-
hodli nosit je k nám na pobočku k dalšímu využití a rozebrání ostat-
ními návštěvníky, byla by škoda, kdyby knihy končily v  odpadním 
dvoře nebo v  popelnici. Některými úplně novými knihami z  vašich 
darů, které již ve fondu máme, jsme přispěly Dobročinnému bazaru 
knih v Domově Naděje v Řečkovicích.

A nyní již k mé nabídce. Pro děti mám tipy na tři knihy, dvě pro 
mladší děti a  jednu pro starší děti. Krtečka není nikdy dost, a proto 
doporučuji méně známý příběh Krtek a zelená hvězda. Malým dě-

tem se jistě bude líbit i Zelená kniha pohádek, jsou to pohádkové 
příběhy plné fantazie, jimiž děti provází Willow, strážkyně Kouzelné-
ho lesa.

Starším dětem je určena populárně naučná knížka Slyšíš, jak mlu-
ví stromy? Co všechno můžeš objevit v  lese. Autorem je německý 
lesník a spisovatel Peter Wohlleben, který velmi čtivou a působivou 
formou přibližuje dětem život v lese.

Peter Wohlleben píše i pro dospělé. Máme od něj více titulů, např. 
knížka Les představuje jednotlivé stromy a  jak je od sebe rozeznat, 
jak stopovat a pozorovat zvířata apod. Tajný život stromů zase vy-
práví o tom, co stromy cítí a jak komunikují, je to skutečné objevování 
fascinujícího světa. Moudrost lesa se zabývá myšlenkou, že les umí 
dostat z lidí to nejlepší. Nabádá nás k tomu, abychom se o stromy více 
starali, a tím se budeme starat víc i o sebe. Příběhy stromů vyprávějí 
o tom, že stromy nás obklopují jen zdánlivě tiše a němě. Buky, jablo-
ně i ostatní druhy ve skutečnosti komunikují nejen mezi sebou na-
vzájem, ale i s námi, pokud dokážeme porozumět jejich jazyku. Stačí 
se pozorněji v lese rozhlédnout. Všechny knihy Petera Wohllebena se 
velmi dobře čtou a jsou hojně půjčované. 

Koho by nebavila naučná literatura, mám pro něj tipy na beletrii.
Jeden z dílů detektivní série Malin Forsové Monse Kallentofta má 

název Jarní mrtví. Je to brilantní detektivka s velmi lidskou policejní 
komisařkou. Samozřejmě máme i ostatní díly, stačí si vybrat. Všechny 
knihy i z jiných sérií Monse Kallentofta jsou velmi čtivé a strhnou vás 
zdánlivě obyčejným vyprávěním.

Posledním tipem je román Běsa Dity Táborské. Autorka vypráví 
příběh jednovaječných dvojčat Běly a Sabiny. Dívky jsou na sebe mi-
mořádně silně napojeny, ovšem tento jejich silný citový vztah roztrh-
nou drogy, jen jedna ze sester nad nimi zvítězí. Je to román o hledání 
a ztrátách těch nejbližších. Jak uvádí nakladatelství Host, je to mno-
hovrstevnaté existenciální drama, které volně souvisí s  autorčiným 
velmi úspěšným předchozím románem. A proč o něm mluvím, kro-
mě toho, že je to úžasný příběh hodný zamyšlení? Knížka má zelený 
hřbet…

Jitka Fukalová a Lucie Filipová, pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
cHUŤovKY

Máme tu květen, kdy si každoročně, letos již po 74., připomínáme 
konec 2. světové války. V Archivu města Brna jsem objevila zápisy za-
chycující poslední válečné dny v naší městské části a v jejím bezpro-
středním okolí. Autorem byl tajemník Rady starších církve českoslo-
venské v Brně-Řečkovicích Jindřich Fuks.

To, že Brno bylo osvobozeno koncem dubna 1945 vojskem mar-
šála Malinovského, se všeobecně ví. Sever Brna však stále svobodný 
nebyl. Medlánky, Řečkovice, Mokrá Hora a  Jehnice měly tu smůlu, 
že sem stahovaly německé jednotky a  tvrdé boje pokračovaly i  za-
čátkem května. A tyto dny zaznamenal právě J. Fuks. Zde je ukázka 
z jeho vzpomínek: „Nejsevernější tři ulice Řečkovic byly ještě 2. květ-
na pevně v rukou Němců, zvláště dnešní Žilkova ulice. Němci z nich 
násilím vyhnali civilní obyvatelstvo a zařídili se po svém. Mnoho ma-
jetku občanstva Němci odcizili nebo zničili. Sebevraždu německého 
důstojníka v jednom domě neprávem přiřkli českým lidem. Jen rych-
lé přeložení dotyčného oddílu ochránilo mužské obyvatelstvo od jis-
tých německých represálií. 

Teprve 5. května byly Řečkovice celé obsazeny Rudou armádou 
a Rumuny. Avšak německé granáty dopadaly stále z návrší u Jehnic.

V  neděli 6. května večer se roznesla zvěst, že Rusové ustupují 
z  Mokré Hory před německou přesilou, až do  Brna. Rusové se sku-
tečně stahovali z Mokré Hory a Řečkovic se vším válečným materiá-
lem, ale pouze proto, aby nastoupili jižně od Brna. Pustili tedy vpřed 
rumunská vojska, která časně ráno 7. května převzala Mokrou Horu 
a postoupila až k Jehnicím.

V okolních lesích bojovaly však ještě zbytky “nepřemožitelné” ně-
mecké armády. Neustále dopadaly střely na naši obec. To se stalo ci-
vilům i mnohým vojákům osudné. Třeba po dvouhodinové přestávce 
dopadly jednotlivé tři čtyři rány, zcela nečekaně mezi ně, když vyšli 
na ulici před dům. Ztrát na lidských životech, zraněných neustále při-
bývalo. Však i vzhled obce byl žalostný. Ulicemi jen těžko si klestily 
cestu rumunské a ruské vojenské jednotky. Trosky budov byly rozme-
tány, telefonní dráty strhány, stromy rozstříleny, mezi tím spousta vra-

ků, nábojů. Zvláště byla postižena horní část Husovy třídy (dnes T. No-
vákové). Zde výbuchem benzinu zasaženého ruského tanku vyhořelo 
do základů sedm domů. Zvlášť žalostný byl pohled na zničenou re-
stauraci. I další dva zbývající dny do ukončení války byly pro naši obec  
perné.

Nadešel 9. květen – středa – vyhlášení vítězství – prohlášení míru. 
Ještě týž den ráno zabiti posledními dělostřeleckými něm. střelami 
od  Jehnic rumunští vojáci a  jistý učitel z  Řečkovic. Teprve k  poled-
ni jsme mohli bezpečně opustit kryty, v nichž jsme byli nepřetržitě 
od neděle 15. dubna. V mnohých domech byly to maličké, naprosto 
nedostačující sklepy, v  nichž nebylo možno se pohnouti. Mnohdy, 
za nejprudší palby, utíkali do lepších krytů, když jejich dům zasažen 
a kryt ohrožen nebo demolován. Obětí na životech bylo na 60.”

Tolik ukázka ze vzpomínek přímého účastníka konce války v naší 
čtvrti.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... z písemností archivu města Brna

Restaurace „Na Špici“ na Husově ulici (dnes T. Novákové) v roce 1945 
Fotografie je z publikace Proměny století od Přemysla Dížky



5Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Ještě několik poznámek 
k nc vysočina

V  předchozích číslech ŘEČI jsme byli z  pera pana místostarosty 
krátce informováni o historii a  také o současném stavu spodní čás-
ti nákupního centra Vysočina. Dovolím si touto cestou na  uvedené 
články navázat. 

Historie NC Vysočina byla vyčerpávajícím způsobem popsána 
v  předloňském březnovém čísle ŘEČI. Všichni tedy víme, že spodní 
část NC Vysočina byla budována v  rámci akce Z, kdy finanční pro-
středky sdružily socialistické organizace, do jejichž práv poté vstou-
pily právnické a  fyzické osoby, což byl počátek všech sporů, které 
skončily v první fázi v  roce 2005, kdy nároky týkající se případných 
vlastnických práv uživatelů byly definitivně zamítnuty. Poté se však 
rozjela nová řízení, která vyvrcholila podnětem jednoho z  uživate-
lů k  Úřadu pro zastupování státu ve  věcech majetkových, zda byly 
naplněny podmínky pro to, aby na počátku devadesátých let přešlo 
vlastnické právo k tomuto majetku ze státu na město Brno. Následo-
val další soudní spor, v rámci kterého se nepodařilo tyto podmínky 
prokázat, vlastnické právo tedy přešlo na stát.

Na  řadu tak přišly kroky ze strany Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, který v listopadu loňského roku zahájil pro-
dej majetku formou nabídkového řízení (nikoli veřejnou dražbou dle 
zákona o veřejných dražbách). Vítězem, resp. subjektem, který podal 
nejvyšší nabídku, je skutečně společnost Lidl Česká republika. Proto-
že se však nejednalo o veřejnou dražbu, nestala se tato společnost 
vydražitelem a tedy ani vlastníkem okamžikem příklepu – vlastníkem 
je v současné době stále stát. Dle sdělení z ÚZSVM probíhá v součas-
né době uzavření kupní smlouvy. Po jejím uzavření pak musí násle-
dovat podání návrhu na zápis vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí. A poté faktické převzetí objektu, což by – v ideálním případě 
– mohlo následovat v letních měsících.

Z dostupných informací víme, že skutečně je podána žaloba, nic-
méně se nejedná námitku spornosti, ale o  uplatnění práva přísluš-
ného subjektu (bližší podrobnosti nebyly ze strany ÚZSVM sděleny). 
Tato žaloba však byla podána až poté, co bylo vyhlášeno výběrové 
řízení. Zda tato žaloba bude důvodem pro to, že vítěz výběrového 
řízení nakonec kupní smlouvu odmítne podepsat, zatím nevíme. 
Budeme však danou věc sledovat a o dalším vývoji dále informovat. 
Současný neuspokojivý stav zcela jistě nikoho z nás netěší.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva

ZÁJeZDY pro SenIorY
Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobuso-
vý zájezd pro seniory:
ve středu 29. května 2019, odjezd v 07:30 hod. od budovy 
radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 
11, návrat do 21:00 hod. Cílem zájezdu je návštěva termál-
ních lázní Velký Meder na Slovensku. 
Přihlásit se lze pouze osobně na radnici MČ, Palackého nám. 
11, přízemí, dveře č. 107, ve dnech 13. 5. 2019 od 10:00 
do 12:00 hod. a 15. 5. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Br-
no-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový 
zájezd pro seniory:
ve středu 5. června 2019, odjezd v 07:00 hodin od budovy 
radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 
11, návrat do 18:00 hod.
Trasa: 
–  prohlídka zámku a zámeckého parku v Častolovicích,
–  prohlídka Muzea řemesel v Letohradě,
–  prohlídka děkanského chrámu sv. Václava v Lanškrouně.

Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je 
možno před přednáškou ve  velkém  zasedacím sále radnice 
MČ dne 15. května 2019 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie 
Přibylové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Mgr. Petr Štancl, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

první letošní vítání občánků  
se konalo v dubnu

V sobotu 13. dubna přivítali starosta Marek Viskot a místosta-
rosta René Černý dalších 31 nových občánků Řečkovic a Mokré 
Hory, 17 chlapečků a 14 holčiček. 

Po  slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání 
svých dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázeli svými 
hudebními vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci 
Základní umělecké školy Universum. Věříme, že na  tento slav-
nostní den budou všichni zúčastnění rádi vzpomínat.  Další vítá-
ní občánků se letos uskuteční 5. října

Lucie Říhová, ÚMČ

Projekt SenIorSKÁ oBÁlKa
V naší městské části si mohou senioři vyzvednout seniorskou 

obálku. Jedná se o  tiskopis, určený zejména osaměle žijícím 
seniorům, ale využít ho mohou i  ti, kteří sdílí domácnost s ně-
kým dalším. Do  tiskopisu se vyplní údaje o  zdravotním stavu, 
alergiích, užívaných lécích, předchozích hospitalizacích nebo 
např.  kontakty na  osoby blízké. Tiskopis je v  plastovém obalu 
s magnetem, je tedy možno jej umístit na viditelném místě, např. 
na lednici.

Seniorská obálka v  případě potřeby usnadní práci záchran-
ným složkám. Umožní lepší a efektivnější komunikaci se záchra-
náři a lékaři a může i pomoci zachránit život. V případě potřeby 
jsou pro záchranáře informace snadno dostupné, pokud je paci-
ent neumí v danou chvíli sám předat.

Tiskopisy je možné vyzvednout na Úřadě městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
přízemí, dv. č. 86, u vedoucí odboru Mgr. Barbory Burešové nebo 
Odboru zdraví Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 
u Kateřiny Dudkové.

Mgr. Barbora Burešová, vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví  ÚMČ
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Kdybychom se rozhodli sepsat vý-
čet všech úspěchů prof.  MUDr.  Jiřího 
Vaňka,CSc., pravděpodobně by v naší ŘEČI 
nezbyl prostor na nic jiného. Jen málokdo 
je totiž během svého života aktivnější než 
právě námi zmíněný všeobecně uznávaný 
odborník v zubním lékařství. Kromě svého 
profesního života byl dlouhá léta aktivní 
také v komunální politice, a tak jsme se ho 
u příležitosti jeho krásných 80. narozenin 
rozhodli požádat o  vzpomínky na  jeho 
působení v našem zastupitelstvu.

Co je pravdy na tom, že když jste v roce 1990 začínali s politikou 
v  naší městské části, žádná radnice nebyla a  starosta byl v  králo-
vopolském exilu?

Pro dnešní politickou generaci to už je asi těžko představitelné, ale 
máte vlastně pravdu. Po prvních popřevratových komunálních vol-
bách jsme opravdu začínali v pronajatých prostorách bývalého králo-
vopolského národního výboru na Husitské. Teprve asi po roce jsme se 
přestěhovali do objektu bývalého agitačního střediska na Žitné a za-
čali jsme pošilhávat po dnešní radnici. Inspirovaly mne tenkrát návš-
těvy jedné z okrajových částí Vídně, kde jsem měl možnost poznat 
bohatý společenský a kulturní život. V Řečkovicích mi něco podob-
ného scházelo, proto jsme se právě v této době pouštěli i do kříšení 
starých řečkovických hodů. Povedlo se, z čehož mám velkou radost.

V politickém životě se Vám povedlo mnoho věcí, k jakým oblastem 
jste měl nejblíže? 

Svoji pracovní odbornost jsem vždy v  městské části využíval 
převážně k práci v komisi sociální a zdravotní. Z dřívější doby jsem 
měl vztah k folkloru a společenskému životu. Snažil jsem se tedy lo-
gicky zapojit při organizování nejrůznějších akcí pro veřejnost. Vzpo-
menul jsem již Vavřinecké hody, jejichž tradici jsme u  nás úspěšně 
obnovili, ale podílel jsem se také například na organizování plesů za-
stupitelstva či zdejšího Sokola, SRPŠ ZŠ Horácké náměstí apod. Mou 
výhodou bylo, že jsem mohl využít četných osobních kontaktů, které 
jsem za léta práce navázal.

Kdybyste mohl být starostou v dnešní době, co byste udělal jako 
první věc?

Předně musím zdůraznit, že jsem s činností stávajícího pana sta-
rosty Marka Viskota i celého vedení městské části v současné době 
velmi spokojen. I v minulosti se mi s tehdejším vedením radnice vždy 
dobře spolupracovalo. Pokud bych byl starostou já, intenzivně bych 
se zaměřil na vybudování kulturního centra v budově Sýpky s odpo-

vídajícím rozměrem sálu a zázemím ve Vavřineckém areálu (sklepy). 
Pozornost bych věnoval také na další stabilizaci areálu Vysočina. Sa-
mozřejmě vnímám, že se mnohé děje, z čehož mám obrovskou ra-
dost. S radnicí Řečkovic a Mokré Hory jsem spjatý od jejího začátku, 
a to v řadě funkcí. Proto mne těší, že náš úřad aktuálně mohu zařadit 
mezi ty nejlepší v Brně, jak rozsahem činnosti, komunikací, tak i pra-
covními výsledky.

Pokud stočíme pozornost od politiky k Vašemu osobnímu životu, 
kterou Vaši životní desetiletku považujete nejzajímavější? 

Významné události se odehrály v každém desetiletí mého života. 
V 50. letech jsem absolvoval střední školu a zahájil studium na Lékař-
ské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1969 jsem se oženil 
s Janou Škoudlinovou, se kterou se nám v 70. letech narodily tři děti. 
V 80. letech jsem obhájil kandidátskou dizertační práci s titulem CSc. 
Zastával jsem významnější funkce na klinice. Z hlediska profesního 
a  společenského pro mne pak byly nejzajímavější a  nejvýznamněj-
ší 90. léta. Otevřely se mi totiž možnosti kompletně a  plněji využít 
odborné vzdělání. Stal jsem se nejdříve přednostou II. stomatolo-
gické kliniky, od  roku 1999 pak přednostou Stomatologické kliniky 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a  Fakultní nemocnice u  sv. 
Anny v Brně. V 90. letech jsem se také stal zastupitelem a členem rady 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1995 jsem byl po habi-
litaci jmenován docentem stomatologie. V roce 2000 jsem se stal pro-
fesorem stomatologie. Dostal jsem se také do vedení sekce stomato-
logie Masarykovy univerzity a  v  letech 2003-2018 byl proděkanem 
stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V těchto letech 
jsem se stal znovu zastupitelem městské části a neuvolněným mís-
tostarostou a také předsedou hodového výboru Vavřineckých hodů. 
Profesních úspěchů a  společenské činnosti bylo hodně, získal jsem 
za to řadu ocenění, za což jsem vděčný a mám z toho samozřejmě 
radost. Chci za to poděkovat celé řadě spolupracovníků, včetně úřed-
níků na  úřadu městské části, ale také rodině, zvláště pak manželce 
Janě, která mi v roce 2016 bohužel zemřela.

Která tři místa v naší městské části máte nejraději?
Určitě chci jmenovat Nové náměstí s parkem, areál bývalého pivo-

varu za radnicí a celé krásné přírodní okolí naší městské části. 
Redakce ŘEČI Vám děkuje nejen za  rozhovor, ale především 

za všechna ta léta, která jste věnoval Řečkovicím a Mokré Hoře. Bla-
hopřejeme Vám ke krásnému výročí a za všechny naše občany Vám 
přejeme mnoho štěstí, zdraví a dalších úspěchů.

René Černý a Filip Hrůza

Řečkovická osobnost Jiří vaněk slaví 80. narozeniny: 

„Z naší čtvrti mám obrovskou radost“

Když klasiku, tak léty ověřenou, neboť ta je sázkou na  jistotu. 
Když léty ověřenou, tak renesanční, barokní a klasicistní a provede-
nou na dobové nástroje. Hned osm kouzelných večerů nabízí v cyklu 
Bacha na Mozarta! orchestr, sbor a sólisté Czech Ensemble Baroque 
pod vedením  charismatického Romana Válka. Světová premiéra 
i  známý klasicistní „hit“  Mozartovo Requiem. Mystika i  módní pře-
hlídka. Oblíbené předvánoční  naladění i  Stabat Mater třikrát jinak. 
Koncert plný krásných hlasů a zakončení s Bachem. To je ve zkratce 8. 
sezona tohoto oblíbeného brněnského cyklu, který sice začíná až 18. 
září, ale již nyní je v prodeji. Více na www.bachanamozarta.cz.

Lenka Němcová, 
 www.ebcz.eu

Bacha na mozarta! s czech ensemble Baroque
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český den proti rakovině 
2019

Ve středu 15. května 2019 se uskuteční již 23. ročník veřejné 
sbírky Český den proti rakovině, který pořádá Liga proti rako-
vině. Jedná se o celonárodní sbírku, kterou jistě většina z nás 
zná a pro kterou je, díky jejímu symbolu, mezi lidmi vžitý ná-
zev Květinový den. Zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékař-
ského můžete přispět na  prevenci nádorových onemocnění, 
na zlepšení kvality života onkologických pacientů či na výzkum 
nádorových onemocnění. Hlavní téma letošní sbírky je ná-
dorové onemocnění plic. Minimální prodejní cena kytičky je 
20 Kč. Barva stužky je každý rok jiná. V tomto roce doplní barev-
nou řadu meruňková. Na území naší městské části se o prodej 
stejně jako v minulých letech postarají členové a příznivci KDU
-ČSL z Řečkovic a Mokré Hory. Náš letošní prodejní tým by měli 
tvořit manželé Roháčkovi, Karolína Kolářová, Anežka a  Marta 
Prchalovy, Jiří Prchal, Petr Prokš, Petr Bořecký a Oldřich Gardáš. 
Podmínkou prodávajícího je mít u sebe průkaz s číslem, oprav-
ňující k prodeji. Toto číslo musí být stejné jako číslo výběrčího 
vaku na peníze. Další podmínkou je věk nad 18 let (v případě 
dvojice aspoň jednoho z  nich) a  občanský průkaz. Prodejní 
místa zůstávají i letos stejná, to znamená, že nás potkáte v sídli-
šti nad Gymnáziem T. Novákové, na trase od konečné tramvaje 
po Palackého náměstí a u prodejny Billa v obchodním středis-
ku Vysočina. Chceme zajistit prodej i u hypermarketu Globus. 
Jsme rádi, že můžeme malým dílem přispět na  dobrou věc, 
a děkujeme za každý váš finanční příspěvek.

Za partu dobrovolníků Kateřina Svobodová

oDBor SocIÁlnÍcH SlUŽeB 
Úmč Brno-KrÁlovo pole 

INFORMUJE
Odbor sociálních služeb informuje své klienty o  změnách cen 

obědů a dovážky obědů. Od 1. 5. 2019 dojde ke zvýšení ceny obě-
dů ze stávajících 52,- Kč na 55,- Kč. Současně dojde ke snížení ceny 
za dovoz oběda ze stávajících 25,- Kč na 20, - Kč. Doposud byla cena 
za oběd a dovoz 77,- Kč, od 1. 5. 2019 bude cena 75,- Kč. Rozvoz obě-
dů je realizován nejen v  pracovní dny, ale i  o  víkendech a  státních 
svátcích. Předáním oběda dochází ke kontaktu s klientem, což slouží 
také jako každodenní kontrola. 

Odbor sociálních služeb také nabízí volné kapacity pro klienty 
se zájmem o  péči v  terénu. Od  1. 1. 2019 došlo k  prodloužení naší 
pracovní doby, péči v  terénu poskytujeme denně (včetně víkendů 
a státních svátků) od 7 do 20 hod., čímž umožňujeme většímu počtu 
klientů setrvat v domácím prostředí i po zhoršení samostatnosti. 

Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služ-
ba. Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního 
stavu. Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pe-
čujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních 
potřeb. Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz a maximální doba 
pobytu je 3 měsíce.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, 
kteří potřebují péči druhé osoby a nemohou nebo nechtějí z různých 
důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměst-
nání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro 
všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnot-
ně. Provozní doba je od 7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. 
V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program.

Více informací vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí Odbo-
ru sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno, tel. 541 428 411, 
illeovamartina@krpole.brno.cz, nebo sociální pracovnice na telefon-
ních číslech 541  428  412, 541  428  428, 541  428  413, 541  428  429, 
541 428 414. 

Mgr. Martina Illeová, DiS

SPOLU PODPORUJEME

Podívejte se na damenavas.brno.cz,  
co navrhli obyvatelé vaší městské části  

a podpořte jejich projekty!
Jak podpořit nápady, které vás zaujmou? Stačí rozkliknout detail 

konkrétního projektu a  kliknout na „líbí se mi“. Podporu je možné 
udělit neomezenému počtu projektů. Pouze ty projekty, kterým se 
podaří do  31. května získat alespoň 300 „líbí se mi“, postupují dál 
k posuzování realizovatelnosti ze strany úřadu, který vyhodnotí, zda 
projektu nebrání například majetkoprávní překážky, zda není v roz-
poru s jinou strategií města či dlouhodobými plány v oblasti.

Realizace vítězných projektů  
loňských ročníků

Obnova topolové aleje v  Řečkovicích, informační tabule v  pod-
chodu brněnského hlavního nádraží, pumptracková dráha v Bystrci, 
dětská hřiště, parky nebo tančírna u  Anthroposu – to jsou některé 
projekty z hlav brněnských obyvatel, které v tomto roce město reali-
zuje v rámci participativního rozpočtu. O všech realizovaných projek-
tech se dočtete na damenavas.brno.cz/realizace-projektu.

Chybí vám ve vašem okolí ještě něco? Na nic nečekejte a přihlaste 
do 15. května svůj nápad pro Brno! Zbývá už jen pár dní!

Ing. Klára Drápalová 
Kancelář participace, Magistrát města Brna

Podpořte  
epochální  
nápady.  
Dáme na vás

damenavas.brno.cz

Participativní rozpočet

Dáme na vás

Brno_inz_2f_89x62.indd   1 15.04.19   11:24

Důležité termíny Dáme na vás v roce 2019

Podávání projektů: do 15. 5.
Podpora ze strany veřejnosti: do 31. 5.
Výsledky posuzování projektů: 1. 10.
Velké listopadové hlasování: 1. - 29. 11.
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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

přijímací zkoušky na šk. rok 2019/2020
15. – 21. května 2019  

Přesné informace na webových stránkách školy.

aBSolvenTSKÉ a žákovské koncerty 
22. a 28. května v 18:00 v sále školy

Absolventský koncert 
 martina richtera (saxofon) a jeho hostů 

29. května v 18:00 v sále školy

ZUŠ open Brno 2019
III. ročník celostátního happeningu ZUŠ 

31. května na Dominikánském nám. a v okolí

Koncert ke Dni matek
Stalo se již milou tradicí, že u příležitosti Dne matek spolek 

Ženy50 pořádá koncert, především jako dárek pro maminky 
a ženy, ale i pro všechny milovníky hudby.

Na tom letošním, v pořadí již dvanáctém, vystoupí VINAŘŠTÍ 
ROMANTICI se Zdeňkem JUNÁKEM, který kromě zpěvu a hry 
na kytaru bude celý koncert také provázet mluveným slovem.

Těšit se můžete na lidovky s nádechem folku, balady, šansony 
i  známé skladby, možná si pro nás Vinařští romantici připraví 
i  některou z  písniček Jarka Nohavici, Vladimíra Vysockého či 
Waldemara Matušky... A Zdeněk Junák dozajista nezklame svým 
povídáním, např. o kuriozitách rozhlasové práce, a snad dojde 
i na veselé historky ze života...

Koncert proběhne v neděli 12. května 2019 v Sále Otakara 
Motejla v  budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 
39, Brno. 

Proti rokům předešlým začíná tentokrát dříve, již v 17.00 hod.,  
a vstup je ZDARMA.

Více informací naleznete na www.zeny50.cz
Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková.

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
v květnu 2019:

13. 5. v 18 h., sál školy
Žákovský koncert
15. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert žáků m. fišla
16. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert I. 
17. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert žáků p. feldmanna
20. 5. v 18 h., Besední dům

Slavnostní jarní koncert ZUŠ
21. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert I.sál školy
22. 5. v 18 h., sál školy

oborový koncert odd. klávesových nástrojů
23. 5. v 18 h., sál školy

oborový koncert odd. strunných nástrojů
24. 5. v 17 h., sál školy

autorský večer
27. 5. v 18 h., sál školy

podvečer s akordeony
28. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert (klavír + violoncello)
30. 5. v 18 h., sál školy

absolventský koncert (housle + klarinet) 

Srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

mája, smrčky  
a vavřinecké hody 

Už 28 let jsou neodmyslitelnou součástí Vavřineckých hodů v Řeč-
kovicích. Bohužel situace v českých lesích není dobrá, proto se den 
13. dubna 2019 pro nás nesl ve znamení dobrých skutků. Rozhodli 
jsme se, že nebudeme jen nečinně přihlížet a pokusíme se pomoci 
s výsadbou stromů u hájenky v Řečkovicích. I přes nepřízeň počasí se 
sešli členové Řečkovické 13, hodové chasy a příznivci hodového dění. 
Díky odbornému vedení pana lesníka Šafránka, který nám ukázal, 
jak na to, jsme se vrhli do práce a podařilo se nám vysadit 50 smrků,  
20 hrušní a asi 30 dubů. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci, a za pár let 
při procházce našimi lesy si můžeme říci, že tyto stromy jsme pomá-
hali vysadit a zanechat tak za sebou alespoň nějakou stopu v Řečko-
vicích a Mokré Hoře.  

Řečkovická 13
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Za chuťovými požitky i zábavou
festival minipivovarů v Řečkovicích a mokré Hoře bude ještě lepší

Letos nás čeká již čtvrtý ročník  
jedné z  velmi úspěšných akcí kona-
ných v  naší městské části – tradiční 
Řečkovický festival minipivovarů. 
Akce se za  ty roky stala velmi popu-
lární nejen v  Řečkovicích a  Mokré 
Hoře, ale i  za  hranicemi městské 
části, a  tak jsme se zeptali hlavního 
organizátora Daniela Budíka napří-
klad na to, co nás letos čeká nového  
v rámci festivalu.

Každý rok se snažíme získat od  návštěvníků zpětnou vazbu 
a poté zapracovat na vylepšeních. Pro letošek jsme si připravili hned 
několik změn a vylepšení. Upravíme hudební produkci, návštěvníci 
se můžou těšit kromě rockové hudby také na příjemné poslechové 
elektro s trumpetou v podání Toma Holiče. Tento umělec kromě své 
záliby v  hudbě provozuje také oblíbený holičský salon, a  pokud se 
vše podaří, přijdou stříhat i na náš festival. V loňském roce jsme také 
vylepšili nabídku jídel - a v tomto trendu chceme pokračovat. V nepo-
slední řadě chceme posílit nealko nápoje nabídkou kávy a domácích 
limonád. Proti loňskému roku také zvýšíme počet toalet a odpadko-
vých košů.

Přece jen už festival děláte nějaký ten rok, jak se mu daří z pohledu 
čísel? Kolik během jednoho festivalu vytočíte piva? Kolik vystavova-
telů se do festivalu za ty roky zapojilo a kolik účastníků jej navštívilo?

S  potěšením musím říct, že návštěvnost každým rokem stoupá 
v řádu desítek procent. Pokud se letos tento trend potvrdí, připravu-
jeme na příští jubilejní pátý ročník festival dvoudenní i s hudebním 
překvapením. :) Co se týče vystavovatelů, máme své stálice, které jsou 
oblíbené každý rok, a poté se vždy některé pivovary obmění. I s letoš-
ním ročníkem tipuji počet vystavovatelů na přibližně 35. Letos také 
navýšíme počet pivovarů,  protože jejich zájem o  účast na  festivalu 
byla enormní, a dokonce jsme museli několik pivovarů s lítostí odmít-
nout kvůli kapacitním důvodům. Z hlediska výtoče nevedeme přesné 
statistiky od jednotlivých pivovarů, nicméně dle mého odhadu bych 
to v loňském ročníku viděl na přibližně 10 000 vypitých půllitrů. Ná-
vštěvníci však spíše ochutnávají po menších objemech.

Všiml jsem si, že v  nabídce minipivovarů na  festivalu nebudou 
zdaleka jen piva tuzemská, ale budou k  dispozici i  zahraniční. Jak 
širokou paletu „národností“ piv budou moci návštěvníci na festivalu 
nalézt a na základě Vašich zkušeností jsou mezi nimi na základě Va-
šich zkušeností nějaké výraznější rozdíly?

V  rámci rozmanitosti a  pivní osvěty každý rok otevíráme stánek 
se  zahraničními speciály. Letos určitě nebude chybět pivovar  Wei-
henstephaner z Bavorska, který je nejstarší kontinuálně vařící pivovar, 
funguje již od roku 1040, dále se můžou zákazníci těšit na speciály 
z  Belgie, USA a Velké Británie, přičemž bude k  dispozici i  tamní ci-
der.  Můžeme říct, že dovezeme produkci ze všech nejvýznamnějších 
pivních velmocí - Němci jsou specialisté na pšeničná piva, Belgičani 
na silná klášterní a spontánně kvašená piva, některá i s přídavky ovo-
ce. USA je kolébka stále populárnějších pivních stylů American Pale 
Ale a American India Pale Ale, které jsou typické širokým chuťovým 
spektrem díky využití aromatických odrůd chmelu. A Velká Británie je 
typická svou produkcí svrchně kvašených piv typu bitter, a černých 
porterů a stoutů.

Na  co se pak návštěvníci mohou těšit z  hlediska gastronomie 
a dalších aktivit v rámci programu festivalu?

Jak jsem již uvedl, minulý ročník se nám osvědčila kombinace re-
gionálního producenta pana Strejčka a jeho uzenin a k tomu burgery 
a bezmasé pokrmy od Veselé Vačice. V  tomto směru budeme letos 
pokračovat a rozšíříme jejich nabídku. Z dalších aktivit bude samo-
zřejmě hudební program, pro děti opět skákací hrad, možnost stříhá-
ní a také představení jednotlivých pivovarů moderátorkou. 

Máte nějaký speciální vzkaz či pozvání pro potenciální návštěvní-
ky letošního ročníku Řečkovického festivalu minipivovarů?

Určitě bych chtěl srdečně pozvat všechny návštěvníky, kteří 
na festival chodí pravidelně, a ti, kteří u nás ještě nebyli, ať to napra-
ví a  přijdou  prožít příjemný den v  krásném prostředí řečkovického 
amfiteátru.

Děkujeme za odpovědi a budeme se těšit na viděnou v areálu sta-
rého pivovaru. 

Otázky kladl Filip Hrůza
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Den matek s Klubem Frikulín
Kdy: pátek 10. 5. 2019 od 9:30 do 11:00.  
Zveme všechny rodiče i příbuzné dětí z našeho Klubíku, aby s námi 
přišli oslavit Den matek. Připraveno bude krátké vystoupení malých 
Frikulínků, a spolu s maminkami, tatínky či prarodiči si upečeme 
něco sladkého a vytvoříme si něco hezkého pro maminku  
na památku.
Další informace: Těšíme se na vás! Petra Tichá, ticha@helceletka.cz.

Dobrodrůžo 2019: Rychlé šípy s Helceletkou!
Kdy: sobota odpoledne 11. 5. 2019, Björnsonův sad.
Zveme všechny příznivce Rychlých šípů na zábavné odpoledne plné 
her, soutěží, legrace a příjemné atmosféry. Akce je určena pro rodiny 
s dětmi. Těšit se na vás bude Helceletka tým.

DDM Frikulín se připravuje na prázdniny:
Zvídálek a Rozoumek  – pobytový tábor pro rodiče s dětmi v RS 
Křižanov.
Děti se seznámí se dvěma kamarády: Zvídálkem a Rozoumkem. 
Společně si budou hrát, cvičit, luštit hádanky, číst, tvořit, vydají se 
na procházky a výlet. Program bude přizpůsoben věku přihlášených 
dětí. 
Termín: 24. 6.2019 až 28. 6.2019
Cena: dospělý 2500 Kč, dítě do 6 let 2250 Kč a dítě do 2let 1800 Kč.
Informace: Eliška Fleková, 723 262 216, flekova@helceletka.cz.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH:
Hurá na prázdniny - příměstský tábor určený pro všechny ty, kteří 
se nemohli dočkat prázdnin a nechtějí sušit nudle doma. Každý den 
je pro děti připravený našlapaný program. Budeme si vařit, hrát hry, 
podnikneme výlet a něco si vytvoříme.
Termín: 1. 7. 2019 až 4. 7. 2019, cena 1440 Kč.
Informace: Matěj Bláha, 775 389 299, blaha@helceletka.cz.

Prázdninová dobrodružství - tábor pro všechny, kteří rádi cestují, 
poznávají nová místa a mají rádi neznámé věci, chtějí se o prázdni-
nách bavit, tvořit, soutěžit a hrát hry.
Termín: 19. 8. až 23. 8. 2019, cena 1800 Kč.
Informace: Alena Vajdáková, tel. 732 446 137,  
alenavajdakova@email.cz.

Příběh civilizace – „Staňte se vládcem jednoho z mocných národů 
a doveďte ho k nesmrtelné nadvládě nad celým světem!“
Pro účastníky tábora je připravena celotáborová hra, čerpající 
z příběhu úspěšné počítačové a deskové hry Civilizace. Dokážete 
správně zvolit strategii a dovést svůj národ k vítězství?
Termín: 19. 8. až 23. 8. 2019, cena 1800 Kč.
Informace Matěj Bláha, 775 389 299, blaha@helceletka.cz.

Šikovné tlapky - tábor plný dobrodružství, tvoření, výletů a zábavy 
pro všechny.
Chceš se bavit, poznávat nové kamarády a nesedět doma u televize?
Jsi kreativní a rád/a zkoušíš nové věci? Chceš si odnést domů pěkné 
výrobky?
Tak právě pro tebe je náš tábor.
Termín: 15. 7. 2019 až 19. 7. 2019, cena: 1800 Kč.
Informace: Alena Vajdáková, 732 446 137, alenavajdakova@email.cz.

Celou nabídku táborů najdete zde:  
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/tabory
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

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

Festival FULL OF LIFE
Milí sousedé,
v  loňském roce jsme Vás v  rámci naší farnosti Brno-Řečkovice zva-
li na  druhý ročník multižánrového open air festivalu FULL OF LIFE. 
V celé řadě brněnských festivalů se jedná o festival netradiční, jehož 
záměrem není v prvé řadě pobavit, zaujmout, emotivně potěšit, ale 
zažít intenzivní dotek, prožít tiché a hluboké oslovení srdce. I když je 
festival určen pro všechny věkové skupiny a má bohatý program s ce-
lou řadou divadel, hudebních vystoupení, workshopů a přednášek, 
je na něm možné slyšet zajímavá životní svědectví těch, kteří takový 
dotek již prožili, slyšet vystoupení hudebníků, kteří ho ve své hudbě 
vyznávají. Vloni jsme se o tom mohli přesvědčit jak u svědectví mlá-
denců z  komunity Cenacolo, tak ve  večerním programu slovenské 
kapely Espé. 

A  letos rozhodně pozadu nezůstaneme. V  podobném termínu 
jako vloni, hned po Noci kostelů, bychom vás rádi v sobotu 25. května 
2019 pozvali na třetí ročník tohoto festivalu. 

Letošní ročník festivalu má kromě tradičně bohatého programu 
pro děti připravené i zajímavé přednášky. Mnohé jistě potěší, že le-
tošním hostem festivalu bude řeckokatolický kněz a psychiatr Jaro-
slav Max Kašparů s tématem „Zajeďte na hlubinu“. Rozhodně nemé-
ně zajímavé bude téma „Síla odpuštění“ a  osobní svědectví Petera 
Krajniaka, bývalého manažera, uzdraveného z rakoviny, který uvěřil 
v Ježíše Krista a již přes deset let slouží jako dobrovolník v nemocnici 
na Slovensku.

Z hudebních uskupení se můžete těšit na Pavla Helana, Marian-
ky, Brno Worship a kapelu Alive, losangeleské Divine Attraction nebo 
na hlavního večerního hosta, kterým letos budou Lamačské chvály. 

Těšíme se na vás v sobotu 25. května od 14:00 hodin v areálu býva-
lého pivovaru v Brně-Řečkovicích. Téma letošního festivalu je „A kde 
čerpáš ty?“ Byli bychom rádi, kdyby během tohoto sobotního odpo-
ledne mohli lidé zaslechnout něco důležitého pro svůj život a to, kde 
čerpat sílu, útěchu, kde brát inspiraci a jak prožít naplněný život.

Organizační tým festivalu FULL OF LIFE
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rút v podání Divadla hudby  
a poezie AGADIR

Při náboženské obci Církve českoslo-
venské husitské v  Brně-Řečkovicích působí 
již 19 let spolek Verbum et musica, který se 
snaží zprostředkovat umělecko-misijní pro-
jekty snažící se být protipólem konzumního 
způsobu života a  takového chápání umění. 
Koncem měsíce března letošního roku jsme 
mohli ve Sboru Páně vyslechnout umění svě-
tového interpreta na  klavír, cembalo a  var-
hany prof. Jaroslava Tůmy a skvělý umělecký 
přednes Marka Holého, nositele Ceny Thálie 
za  rok 2013, který obětavě zaskočil za  ne-
mocného pana Josefa Somra. Zmiňovaný 
koncert uchvátil posluchače natolik, že oba 
umělce odměnili dlouhotrvajícím potleskem 
ve stoje.

Nyní však přicházíme s  projektem, kte-
rý v naší městské části ještě nebyl. Jedná se 
o  vystoupení Divadla hudby a  poezie AGA-
DIR s  představením nazvaným RÚT. Kniha 
RÚT v Bibli zujímá zvláštní postavení, a to ne-
jen svým dějem, nýbrž i  osobitou intimitou 
a lyričností. Byli jsme proto velmi potěšeni, že 
se nám podařilo dohodnout uvedení tohoto 
představení ve Sboru Páně, a tak ho přiblížit 
i obyvatelům nejen naší městské části. 

Je namístě, abychom Divadlo hudby 
a  poezie představili. Jeho soubor byl zalo-
žen v  roce 1965 ve  Valašských Kloboukách 
jako studentské divadlo. Prošel řadou změn 
a tvůrčích procesů. Název Agadir je odvozen 
od prvního úspěšného veřejného vystoupe-
ní – byla jím sborová recitace stejnojmenné 
poemy švédského básníka Artura Lundkvis-
ta. 

Dramaturgický profil souboru se ustálil 
a neustále upevňoval až po roce 1989, a dále 
pak po přechodu do Brna v roce 1992. Krát-
ce nato se veřejnosti představil odvážným 

ekumenickým pásmem, ve  kterém zazněly 
verše českých básníků, kteří byli pro svou 
víru za  totality umlčováni a  vězněni. Tento 
ojedinělý projekt uvedlo Divadlo Agadir také 
v Itálii – v Kalábrii. 

Uměleckým vedoucím je Ondřej Fuciman, 
který je zároveň autorem hudby všech před-
stavení. 

Dramaturgický profil souboru má dvě zá-
kladní linie. První pod názvem Agadir před-
stavuje současné české a  slovenské autory. 
Dává přednost talentovaným tvůrcům, kteří 
nejsou příliš mediálně známí, a přitom si je-
jich tvorba pozornost zasluhuje.

Druhá linie je spjata s  Českým centrem 
Mezinárodního PEN klubu v Praze a  je pod-
porována rovněž Státním fondem kultury ČR.  
Tento projekt nese název Agadir: Na strunách 
naděje a je zcela věnován zahraničním auto-
rům, kteří jsou ve své zemi pro své nábožen-
ské nebo politické přesvědčení pronásledo-
váni, vězněni, či dokonce odsouzeni k smrti. 
Divadlo uvedlo už dvacet šest pronásledo-
vaných spisovatelů, bohužel dva z  nich už 
nejsou mezi námi – kurdský básník Ahmed 
Aríf a  Liou Siao-po, čínský novinář, nositel 
Nobelovy ceny míru. Mnozí pronásledovaní 
autoři naštěstí získali azyl v  jiných zemích, 
mezi nimi například súdánská lékařka, kte-
rý měla být oběšena, protože se provdala 
za křesťana.

Soubor získal záštitu J. E. velvyslankyně 
Marockého království, a  také Mezinárodní 
ukrajinskou Cenu Nikolaje Gogola za  uvá-
dění ukrajinské poezie v  Česku.  Ale Diva-
dlo Agadir si nejvýše cení neformálního, ale 
morálně závažného hodnocení: je etickým 
divadlem stojícím na  straně ukřivděných, 
slabších a potřebných. 

Co říci o samotném představení? Melod-
ram Rút vychází ze stejnojmenné básnické 
sbírky slovenského autora Petera Mišáka. 
Autor rozmlouvá se starozákonní Rút, má 
znepokojivé otázky, protože dávný příběh 
není zdaleka „historií“, ale vede k neustálému 
zamýšlení. Jsou osobnosti a činy, které mezi 
námi zůstávají a  trvají stále. Melodram je 
uveden česko-slovensky s  občasnými texty 
hebrejskými. Autorův text je doplněn citací 
Starého zákona podle Kralické bible. Hud-
bu komponoval Ondřej Fuciman. Scénické 
ztvárnění je konstrukčně postaveno jako 
průnik dávného i současného životního po-
stoje. 

Nezbývá nic jiného než všechny zájem-
ce na  toto představení pozvat. Uskuteční 
se ve  středu dne 29. 5. 2019 v  19:00 hod. 
ve Sboru Páně CČSH na Vážného 6. 

Místa je možno si rezervovat prostřed-
nictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz 
nebo telefonicky na  tel. čísle 776  032  149. 
Podrobnější a  aktuální informace naleznete 
na webových stránkách www.verbumetmu-
sica.com. Vstupné je formou daru, jehož do-
poručená výše činí 100 Kč. Výtěžek koncertu 
bude věnován na  podporu projektu Cent-
rum křesťanské kultury.

Za náboženskou obec CČSH v Brně–Řeč-
kovicích a spolek Verbum et musica

Vratislav Jan Marša, farář

první kroky do školních lavic
Detektivní příběh, sportovní vystoupení, písnička, chemické pokusy, 
procházka školou, na chvíli žák prvního stupně…
Všechny tyto aktivity zažili předškoláci z Řečkovic v projektu na naší 
škole. Při práci ve třídě jim pomáhali žáci z prvního stupně, předško-
láci zde mohli potkat i své kamarády. Domů si odnesli pěkné zážitky 
a pamětní list.
A na co se u nás mohou děti na prvním stupni těšit? Je toho hod-
ně, například o škole v přírodě s lyžováním děti napsaly toto: „Škola 
v přírodě v Hynčicích byla úžasná, napínavá, poučná, zajímavá a hlavně 
se suprově lyžovalo a bobovalo. Měli jsme týmy na lyžování a skupinky 
s deváťáky.“

ZŠ Horácké náměstí

Kozí farma očima žáků 7. ročníku
V pondělí šla celá naše třída ke spolužačce na kozí farmu. Někte-

ří z nás tento výlet brali jen jako nudnou záležitost. Jejich názor se 
ale na místě změnil. Aniččina rodina nás překvapila nejen kůzlaty, ale 
i slepicemi, perličkami, ovcemi a husami. Mohli jsme si kozy dokon-
ce i podojit. Na konci nám Anička připravila na ochutnání čerstvý sýr 
a pověděla zajímavé informace o jejich farmě. Dokonce nám dokáza-
la zodpovědět naše otázky.

Žáci 7. ročníku ZŠ Horácké náměstí
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PLACENÁ INZERCE
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
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Tel: 777 141 165, 773 518 654  NONSTOP.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
Přímá zájemkyně KOUPÍ byt 1+1, 2+kk (s balkonem) T: 775 674 540
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Příměstský tábor Řečkovice – Vážného 6, 2. a 3. týden v červenci,  
8.00 – 17.00, cena 2000 Kč za týden. Tel: 777 008 424.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, Banskobystrická 34, Tel. 607 969 892
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
Přijmeme paní na úklid s praxí. Pro info volejte T: 775231691
Nově KOSMETIKA, epilace, hammam terapie: Studio Mony- 
Böhmova 1, Řečkovice, Tel: 607 738 972, www.studiomony.cz
Moderní a prakticky řešený dvoupodlažní byt 4+kk o výměře  
136 m2 se 2 terasami a parkovacím stáním v Mokré Hoře nabízíme  
k prodeji. Cena dohodou. Volejte 775 676 135

Domov pro osoby se zdravotním  
postižením Tereza Vás srdečně zve  

na 10. ročník akce 

STROM ŽIVOTA 
Integrační akce se uskuteční pod záštitou 
starosty Městské části Brno – Řečkovice a 
Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota. 

V areálu bývalého pivovaru za radnicí 
V Řečkovicích – Palackého náměstí 9a 

V doprovodném programu  
vystoupí uživatelé 
spřátelených organizací 
a folková skupina Repass.  

středa 29.5.2019 

13:30 

Od 17:00 do 22:00 navazuje 
charitativní koncert, pořádaný 

studenty ze spolku MUNIE. Koncert je 
pořádán na podporu Domova Tereza.   
 

                                                                                                                                                                                          
PP O   

 

                  

                      KČT MORAVSKÁ SLAVIA ŘEČKOVICE, TJ. OŘEŠÍN                  
                           pod záštitou Městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora 
                                                                                     pořádají 

                                          dne 25. 5. 2019                  

                                                                         turistický dálkový pochod IVV                                                                                                                                           
     tu                                                                                                                                                  

 

DJI  

ENKYJE RŮZNÉ ÚPRAVY STUDÁNEK 
I OKOLÍ A DOKONCE MŮŽETE I 
OBJEVIT STUDÁNKU  

Start a cíl: 25. 5. 2019 - Areál TJ. Drozdí 6, Brno- 
Ořešín.Trasy 8, 14, 25, 35, 50 km start 6.30-10.00 (trasa 8 
km do 14.00) 

Ukončení pochodu : 19.5.2018 – 18.00 

Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli 
účastnický list. Občerstvení zajištěno. 

Startovné : děti do 6 let zdarma , do 15 let 15,-Kč, ostatní 
30,-Kč 

Informace: pokorny.mvdr@centrum.cz, tel.:606276185 

 

 

Ukončení pochodu: 25. 5. - 21.00 

Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli 
účastnický list. Občerstvení zajištěno. 

Startovné: děti do 6 let zdarma, do 15 let 15 Kč, ostatní 
30 Kč 

OKOLÍM STUDÁNEK 
BRNA 

 

 

Již od pradávných dob naši moudří předkové opatrovali a udržovali přírodní prameny a upravovali je do podoby 
studánek. Od množství pitné vody se odvíjelo i osídlení území. Vydejte se dnes poznávat tyto zdroje života. Trasy 
pochodu vás povedou z Brn–Ořešína přes Útěchov, Bílovice a Řečkovice až do kraje lišky Bystroušky. Dozvíte se 
zajímavosti o osobnostech, jejichž jména studánky nesou, poznáte různé úpravy studánek a okolí, a dokonce můžete 
i objevit studánku, z níž, při putování zdejším krajem, pil velikán naší země – Jára Cimrman. 

                                                                                                   Informace: pokorny.mvdr@centrum.cz  tel.:606276185  
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pionýři uklidili Řečkovice
V  sobotu 6. dubna jsme se jako každý rok zúčastnili akce 

Ukliďme Česko. Letos také společně s  ostatními jihomoravský-
mi pionýrskými oddíly v rámci akce Vlečka. Náš úkol byl uklidit 
odpadky a skládky okolo trati do Tišnova. Sešlo se nás opravdu 
hodně, celkem 31 dětí a dospělých - a k tomu dva psi. Začali jsme 
na zastávce autobusu v Jehnicích, odtud jsme scházeli po žluté 
až k rybníčkům, kde naše trasa začala. Než jsme ale vůbec došli 
na začátek trasy, už jsme nasbírali celé dva pytle odpadků.

Po cestě ke Globusu jsme nasbírali dalších 10-15 pytlů plných 
odpadků (PET lahve, obaly, oblečení a další různé nepopsatelné 
věci). Ale to jsme nevěděli, že nás to nejlepší teprve čeká. U Glo-
busu, kde byla největší skládka, jsme nasbírali zhruba 7-8 pytlů 
a  pár pneumatik na  jednom místě. Následně jsme pokračovali 
podél trati a na sběrném místě u ulice Jandáskova jsme nechali 
dalších 5 pytlů odpadků a asi 13 pneumatik. Od Jandáskovy až 
na  most mezi Žitnou a  Letovickou jsme nic extra nenašli, další 
odpadky na nás čekaly až pod mostem.

Celkem jsme spotřebovali 50 pytlů a našli 19 pneumatik. Tro-
chu jsme pomohli přírodě a také naší městské části.

Všem zúčastněným děkujeme.
Jan Pulec, Pionýr Řečkovice

Úklid u Vránova mlýna
Jménem Spolku Za  zdravé Řečkovice chci poděkovat všem 

za  účast na  letošní brigádě „Ukliďme Česko“ v  lokalitě Vránova 
mlýna, kterou organizovala rodina Vlčkova. Mimo klasický úklid 
mezi cestou na Jehnice a železniční tratí jsme také uklízeli bývalé 
útočiště bezdomovců, které se nachází cestou od Vránova mlýna 
ke Globusu. Tato akce pro nás byla nejen brigádou, ale i příjem-
ným setkáním lidí, kterým není lhostejné jejich okolí. I když je ne-
jen v Řečkovicích stále poměrně velký počet míst, které by si také 
zasloužily uklidit, máme dobrý pocit, že jsme pomohli alespoň 
částečně zlepšit naše životní prostředí. 

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva
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V pátek 29. března 2019 bylo ve velkém sále místní radnice ohod-
noceno v  rámci tradiční ankety Sportovec roku naší městské části 
celkem patnáct sportovců, pět trenérů, pět družstev a trio funkcio-
nářů, které členové komise sportu vybrali k ocenění z 39 nominací. 
Šlo o sportovní subjekty provozující činnost ve zdejší městské části 
i o jednotlivce působící jinde, ale s trvalým bydlištěm v Řečkovicích 
nebo v Mokré Hoře.

Slavnostní zahájení provedl hlavní organizátor akce a  předseda 
sportovní komise Richard Foltýn společně se starostou naší městské 
části Markem Viskotem. Ceny společně s nimi předávala také pozva-
ná sportovní osobnost Michaela Stará – bývalá basketbalová repre-
zentantka a současná nejlepší střelkyně klubu KP Brno.

Absolutním vítězem a  nejlepším sportovcem Řečkovic a  Mokré 
Hory za rok 2018 byla na závěr vyhlášena kanoistka Martina Satková 
– loňská několikanásobná mistryně světa na divoké vodě. Paradoxní 
je fakt, že jejími největšími konkurenty na celkové vítězství byli další 
úspěšní členové řečkovického vodáckého klanu Satků – sestra Gabri-
ela a bratr Adam (ocenění si navíc přebrala maminka). 

V příjemném pátečním odpoledni se předalo bezmála 30 pamět-
ních plaket i sladkých dárků a většina přítomných v zaplněném hlav-
ním sále radnice si nenechala ujít ani následné společenské setkání 
spojené s menším občerstvením ve vedlejším salónku.
Zde je přehled všech oceněných:

SPORTOVEC:
Martina Satková, kanoistika, Dukla Praha
Tereza Mračková, zápas, TAK Hellas
David Kistan, fotbal, SK Řečkovice
Šárka Půstová, Team triatlon, Konrad Tools
Lucie Trnková, sportovní gymnastika, Sokol Brno 1
Sabina Bajnoková, moderní gymnastika, TJ Tesla Brno
Gabriela Satková, kanoistika, Kanoe klub spoj Brno
Adam Satke, kanoistika, Kanoe klub spoj Brno
Martin Kalábek, baseball, Draci Brno
Patrícia Puklová, atletika, AC Moravská Slavia 
David Tomandl, plavání, Gymnázium Řečkovice
Natálie Hluší, atletika, SK Speed Brno
Julie Obermannová, plavání, Plavecká škola Rybka
Pavel Bělehrad, jachting, Redside Sailing Team
Jakub Mašek, krasojízda na kole, TJ Sokol Řečkovice
Tomáš Gruna, krasojízda na kole, TJ Sokol Řečkovice

DRUŽSTVO:
Florbalové družstvo, Orel Jednota Řečkovice
Družstvo lyžařů, Ski Klub Junior Brno
Družstvo basketbalistek U15, KP Brno
Družstvo „Spolu“, TJ Sokol Řečkovice
Družstvo„Ženobraní“, TJ Sokol Řečkovice

TRENÉR:
Irena Zahrádková, TJ Sokol Řečkovice
Jan Altrichter, Draci Brno
Monika Pešková, Orel Jednota Řečkovice
Petr Tesař, SK Řečkovice
Zdena Zahrádková, TJ Sokol Řečkovice

FUNKCIONÁŘ:
Petr Skalický, TAK Hellas
Jan Bartoněk, TJ Sokol Řečkovice
Miroslav Jůzl, Orel Jednota Řečkovice

Richard Foltýn – zastupitel, předseda komise  
sportu a moderátor slavnostního vyhlašování

Sportovec roku mč Brno-Řečkovice a mokrá Hora 2018

Na dubnovém mistrovství Evropy v rumunské Bukurešti se Adéla 
Hanzlíčková zapsala do historie českého zápasu. Brněnská rodačka, 
začínající jako žákyně sportovní skupiny na ZŠ Horácké náměstí, má 
za sebou již řadu úspěchů ze světových žíněnek. Doposud získala kro-

mě kadetské a juniorské evropské medaile i stříbrný hattrick z mist-
rovství Evropy do 23 let, který zakončila bronzem z Mistrovství světa 
do 23 let. Před třemi lety udělala díru do světa českého zápasu, když 
díky divoké kartě mohla jako první Češka startovat na olympijských 
hrách v brazilském Riu. Letos však poprvé vybojovala cenný kov mezi 
dospělými. Na  mistrovství Evropy vítězně přešla přes Litevku, ná-
sledně položila na lopatky německou reprezentantku a v semifinále 
získala technickou převahu nad lotyšskou závodnicí. Ve finále čekala 
Adélu úřadující mistryně světa z Ukrajiny, s tou naše zápasnice svedla 
vyrovnaný boj, a po bodovém hodnocení na ni zbyla stříbrná příčka.

V historii našeho klubu tak navázala na Gustava Frištenského, kte-
rý jako jediný získal pro brněnské barvy seniorskou medaili. V české 
historii dorovnala ženské maximum z  roku 2003 a pro Svaz zápasu 
získala stříbro z  mistrovství Evropy po  dlouhých dvanácti letech 
(2007 David Vála).

Můžeme jen doufat, že jí letošní forma vydrží a ukáže se na záři-
jovém mistrovství světa, kde už bude v sázce účast na olympijských 
hrách v Tokiu 2020.

Za TAK Hellas Brno, z. s., Ing. Petra Skalická, Ph.D.

adéla Hanzlíčková vícemistryní evropy
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Sportovní program na KVĚTEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
5. 5.  Řečkovice : Jundrov 17:00 hod. 
18. 5.  Řečkovice : Slovan B 17:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Národní házená – 2. liga mužů 
19. 5.  1.NH Brno : KNH MS Brno 10:30 hod. 
(hřiště ZŠ Novoměstská)
Futsal – 3. C třída mužů 
4. 5. celodenní program 9:00 – 15:30 hod. 
11. 5. celodenní program 9:00 – 15:30 hod. 
25. 5. celodenní program 9:00 – 15:30 hod. 
(orelské sportoviště na Družstevní)

Městský fotbalový stadion
Fotbal – 2. liga muži 
8. 5.  Zbrojovka Brno : Hradec Králové 18:00 hod. 
19. 5.  Zbrojovka Brno : Třinec 18:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz 
(stadion Srbská)

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

Kam vYraZIT Za SporTem?

Vážení judisté i  nadšenci sportu, klub Junior Judo Brno pořádá  
8. 6. 2019 turnaj v  judu. K  desátému výročí existence klubu si pro 
Vás jeho členové připravili souboje v  kategoriích mláďat, mladších 
a  starších žáků. Jako bonus budou probíhat zápasy družstev mlad-
ších žáků. Časový harmonogram začíná v 9.00 vážením a celá soutěž 
započne v 11.00 hodin. Přijďte se podívat a podpořit zápasníky v je-
jich utkáních. 

Ing. Ladislav Zapletal

TURNAJ JUDO
„ŘEČKOVICKÝ NÁŘEZ“

pod záštitou starosty 
Řečkovic a Mokré Hory

TERMÍN: Sobota 8. 6. 20019
MÍSTO: Brno-Řečkovice, tělocvična Orel 
 Brno-Řečkovice, Medlánecká 24c
KATEGORIE: Mláďata U11
 Mladší žáci U13
 Starší žáci U15
 Mladší žáci – družstva U13
ČASOVÝ  9.00 – 10.00  vážení a prezentace 
HARMONOGRAM: 10.00 – 11.00  losování 
 11.00 zahájení turnaje

TURNAJ OBLASTNÍCH 
DRUŽSTEV v zápase 

brno 2019

SOBOTA 

11. 
KVĚTEN 

ZAHÁJENÍ TURNAJE 

 10:30 
SPORTOVNÍ HALA 

KUŘIM 
Sportovní 5 

664 34 Kuřim

JIHOMORAVSKÁ OBLASTNÍ KOMISE ZÁPASU POŘÁDÁ TURNAJ 

VE VOLNÉM A ŘECKO-ŘÍMSKÉM STYLU 

Zápasníci opět bodovali  
na mistrovství české republiky

Minulý měsíc jsme vás informovali o třinácti cenných kovech, kte-
ré přivezli žáci a junioři z mistrovství České republiky v Hradci Králové. 
Máme tu další měsíc a  s  ním mistrovství České republiky mladších 
žáků a kadetů v Ostravě ve Vítkovicích. I tentokrát byli naši zápasníci 
a zápasnice úspěšní. Na konto nám v letošním roce přibyly tři tituly 
mistr České republiky. Další úspěch v podobě stříbrné medaile získali 
tři závodníci a jeden si z Ostravy odvezl bronzovou medaili.

V květnu čeká vrchol sezony naše muže a ženy, kteří se již na mis-
trovství České republiky kvalitně připravují pod taktovkou trenéra 
Mgr.  Milana Žáčka. Budeme doufat, že se naše klubové výsledky 
do léta ještě rozrostou.

Za TAK Hellas Brno, z. s., Ing. Petra Skalická, Ph.D.

Sport na ZŠ novoměstská
Naše chlapecké florbalové družstvo, tvořené žáky 7. a 8. ročníku, se zú-
častnilo ve dnech 3. 4. a 5. 4. 2019 již 20. ročníku Memoriálu J. Krejčíka, 
který již tradičně pořádá Základní škola Tuháčkova. Naši chlapci zahajo-
vali turnaj již ve středu. Vyhráli dva zápasy ve skupině, a to proti ZŠ Elišky 
Přemyslovny 13:0 a ZŠ Blažkova 5:2, a postoupili do pátečních závěreč-
ných vyřazovacích bojů. V pátek 5. 4. 2019 postupně porazili ZŠ Bakalovo 
nábřeží 6:3, ZŠ Lerchova 6:4 a ZŠ Jana Babáka 6:3. Ve finále, které probí-
halo od 13.00, se nakonec utkali se ZŠ Bakalovo nábřeží a opět zvítězili 
po dramatickém průběhu 3:2 a stali se vítězi turnaje. Jako bonus a důkaz 
toho, že se jim celý turnaj vydařil na výbornou, bylo i individuální oceně-
ní hráčů turnaje, neboť posbírali všechna individuální ocenění:
nejlepší brankář turnaje: FILIP PROKEŠ,
nejlepší střelec turnaje: TOMÁŠ JANČAŘÍK,
nejlepší hráč turnaje: RICHARD KALOUSEK.

Touto cestou bych chtěl všem žákům poblahopřát k vítězství v tur-
naji a poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Zároveň bych velmi rád 
poděkoval i jejich trenérovi panu Haluzovi, který je na turnaj velmi dobře 
připravil.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s TJ SOKOL Řečkovice

a PIONÝREM Řečkovice
pořádá

Areál bývalého pivovaru za radnicí Palackého nám. v Řečkovicích

Dětský den
za radnicí

Pátek 31. května 2019 od 15 hodin

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
DDM Brno, pobočky Frikulín Řečkovice

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
NO FEET BRNO taneční skupina

PAMPELIŠKY
taneční oddíl Sokola Řečkovice 
NJÖRD skupina historického šermu 

KLUCI OD KONÍ hudební skupina

SKÁKACÍ HRAD A KONÍCI 
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