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Vážení spoluobčané,
úvodní článek aktuálního čísla naší 
ŘEČI bych rád věnoval stručné reka-
pitulaci stěžejních událostí minulých 
týdnů. Koncem dubna jsme spolu 
s  náměstky primátorky Petrem Hla-

díkem a  Tomášem Koláčným, ředitelem Lesů města Brna Jiřím 
Neshybou, a hlavně navrhovatelem a autorem skvělého nápadu 
Michalem Polanským symbolicky přestřihli pásku u  příležitosti 
dokončení obnovy topolové aleje v Zamilovaném hájku. Jedná se 
o první řečkovický projekt, který uspěl v hlasování Brňanů v rámci 
tzv. participativního rozpočtu města. Všem, kteří se na přípravě 
podíleli, a také vám, kteří jste projekt podpořili v hlasování, ještě 
jednou děkuji. 

Letošní ročník je v současnosti ve fázi podávání nápadů a hod-
nocení jejich proveditelnosti. Do  poloviny května bylo možné 
navrhovat jednotlivé náměty, které byly nejdříve podrobeny 
prvotnímu hodnocení ze strany veřejnosti. Naprosté pozdvižení 
v pozitivním slova smyslu vyvolal projekt nafukovací kryté haly, 
navržené na hřišti s umělým trávníkem při Základní škole Novo-

městská. Za  několik málo hodin zaujal přes 500 lidí a  rychlostí 
blesku tak splnil základní podmínku pro další posuzování. Tento 
nápad trenérů dětského futsalu nejen velice vítám, ale osobně 
podporuji. Uspějeme-li v  listopadovém hlasování, získáme při 
citelném nedostatku tělocvičen v celém Brně nové prostory pro 
sportování od podzimu do jara. 

V  úterý 14. května proběhlo za  účasti pana ředitele, peda-
gogického sboru, zástupců spolupracujících institucí a  firem 
a následně i rodičů a studentů na Gymnáziu Řečkovice oficiální 
otevření nových modernizovaných prostor. Jedná se o  učebny 
a  specializované laboratoře pro výuku biologie, fyziky, chemie 
či informatiky. Díky této investici se zvýší celková kapacita školy. 
Projekt modernizace výukových prostor, který se podařilo prosa-
dit a dokončit po několika letech usilovné práce, přispěje nejen 
ke  zkvalitnění výuky samotné, ale také ke  zvýšení atraktivnosti 
a  konkurenceschopnosti místního gymnázia v  celorepublikové 
konkurenci.

Marek Viskot, váš starosta 

Slovo starosty
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Na své 6. schůzi 24. 4. 2019 rada městské části:
■ vzala na vědomí informaci, že Česká pošta nemá zájem o pronájem 

prostor v zamýšlené budově na pozemku p. č. 49 v k. ú. Řečkovice 
(u konečné tramvaje) a doporučila Bytovému odboru Magistrátu 
města Brna zadat do  projektové dokumentace bytových domů 
v ulici Terezy Novákové zapracování víceúčelového sálu pro potře-
by městské části (kulturní akce, setkání klubů seniorů, přednášková 
činnost atd.),

■ vzala na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části  
k 31. 3. 2019, 

■ schválila uzavření smlouvy o  poskytování služeb dle čl. 37 odst. 
6 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se společ-
ností SEID, s. r. o., 

■ schválila nájemní smlouvu s  Gymnáziem Brno-Řečkovice na  pro-
nájem čtyř místností v  objektu gymnázia jako volebních místností 
pro volby do Evropského parlamentu,  

■ souhlasila se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, 
do  projektu Jihomoravského kraje „Poskytování bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve  školách v  Jihomoravském kraji“, 
financovaného z  operačního programu potravinové a  materiální 
pomoci,

■ souhlasila s realizací projektu „MŠ Novoměstská Brno 63“ v rámci 
výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 

■ schválila smlouvu o dílo se společností HT DVEŘE, s. r. o., Franzova 
1070/65a, 614 00 Brno, na plnění zakázky „Výměna vstupních dveří 
do bytů v nástavbách Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,

■ schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakáz-
ky na  stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Br-
no-Řečkovice“ a ustanovila komisi pro posouzení žádostí o účast 
ve výběrovém řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 
na plnění uvedené veřejné zakázky, 

■ schválila smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 3885 o výměře 280 
m2 v k. ú. Řečkovice(lokalita Jezerůvky) se spolkem Dětské hřiště 
Leknín, z. s., se sídlem Leknínová 2264/4, 621 00 Brno,

■ schválila smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 
2019 s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

■ schválila dodatek č. 3 ke smlouvě na komplexní údržbu komuni-
kací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 
s firmou ŠIMEK 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, 
a dodatek č. 3 ke smlouvě č. 74/2010 na komplexní údržbu komu-
nikací v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, uzavřené dne 9. 9. 2010 
s firmou FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, 
(obě tyto firmy zajišťují údržbu části komunikací).

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady 
městské části

Family Point – místo pro rodinu
Na  úřadě naší městské části je zřízen Family Point pro posílení 

prorodinného prostředí. Vznikl jako místo, které nabízí možnost péče 
o  děti v  důstojném a  přátelském prostředí. Místnost Family Pointu 
se nachází v  přízemí úřadu, a  je tedy dostupná pro rodiče s  kočár-
ky i  s malými batolaty. Místnost je vybavena hračkami, přebalovací 
podložkou, je možno zde děti nakojit, po  dohodě se zaměstnanci 
sociálního odboru i ohřát jídlo. Hlavním cílem Family Pointu je zkva-
litňování životních podmínek rodin v naší obci. Rodiče mohou Family 
Point využít při jednání na našem úřadě, případně i při procházkách 
po Řečkovicích jako zázemí pro sebe a své děti. 

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Základní škola Brno, 
Novoměstská 21, 
 příspěvková organizace,  

přijme do školní kuchyně pomocnou sílu 
na poloviční úvazek

Pracovní doba 10.30 – 14.30 hodin. 
Nástup od 1. 9. 2019.

Bližší informace na tel. č. 541 22 53 49  
nebo jidelna@zsnovomestska.cz

Eva Flenderová, vedoucí školní jídelny

Snad se nám konečně oteplí a začnou letní radovánky. Zahrádky 
s oroseným mokem, výlety, třešně, a v neposlední řadě koupání ven-
ku. To v dnešní době spousta z nás řeší na vlastních zahradách, ma-
lými nafukovacími bazénky počínaje a  zapuštěnými bazény konče. 
Ovšem naši předci toto běžně neznali, museli spoléhat na  přírodní 
a  popřípadě veřejné koupání. Takže když byla roku 1911 otevřena 
v Mokré Hoře veřejná plovárna, jistě tuto novou možnost osvěžení 
přivítali.

Tato koupelna (dobové označení pro plovárnu) slavnostně zahájila 
svůj provoz 11. června 1911. Takto poeticky se o nové koupelně psa-
lo dva dny před otevřením v Rovnosti: “Oblíbené letní sídlo a výletní 
místo bude oslavovati v neděli dne 11. června otevření nové plovár-
ny a koupelny, postavené nákladem místního okrašlovacího spolku. 
Koupelna založena je na  prostranství 1200 m2 velikém, má značný 
počet kabin a je celá vysokým prkenným plotem obehnána. Pozůstá-
vá z betonové plovárny a velké předehřívárny, do níž teče křišťálově 
čistá voda z lesních bystřin panství Řečkovického a Jehnického, která 
na slunci a vzduchu oteplena vlévá se silným proudem do koupelny, 
kde se takto stále čistá voda obnovuje. Kolem a mezi nádržkami jsou 
široké ochozy pro procházky sluneční a  pískové lázně. Snad žádná 
koupelna v  Brně a  okolí nemůže se honosit tak neporušeně čistou 
vodou jako plovárna mokrohorská.”

Ještě před pár lety byly zbytky betonových bazénů vidět. Dnes je 
vše zasypáno a v místě někdejší koupelny je hřiště a malá otevřená 
posilovna.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie...  
koupaliště v Mokré Hoře

Dobová pohlednice z roku 1920, staženo z fotohistorie.cz
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Brno nabídne dva nové dotační programy. Podpoří vznik zelených střech  
a využití srážkové vody – více informací na www.ekodotace.brno.cz

Od  letošního června budou moci zájemci žádat o  podporu 
v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast 
životního prostředí. Prvním z nich je celorepublikový unikát „Ze-
leň střechám!“ podporující vytváření zelených střech. Tím druhým 
je dotační program s názvem „Nachytej dešťovku!“, kterým bude 
město Brno podporovat využití srážkové vody a  jimiž navazuje 
na Státní fond životního prostředí. 

Statutární město Brno pokračuje v rozvoji systému dotační pod-
pory environmentálních projektů. Přichází tak s programem „Zeleň 
střechám!“, prostřednictvím kterého bude poskytována podpo-
ra na realizaci zelených střech na území města Brna. Naše město je 
tak vůbec prvním městem v Česku, které tímto způsobem motivuje 
a  podporuje stavitele na  svém území. Výše dotace se bude odvíjet 
zejména od druhu žadatele a  typu zelené střechy. Bude přispíváno 
jak na extenzivní, tak i intenzivní typ zelené střechy a výše dotace se 
bude pohybovat v rozmezí od 900 Kč do 1 400 Kč na metr čtvereční, 
(viz přiložený rozcestník). Žadatel v rámci tohoto dotačního progra-
mu rovněž obdrží příspěvek na odborný posudek spojený s realizací 
zelené střechy ve výši až 10 000 Kč. První výzva k podávání žádostí 
o dotaci bude otevřena od 1. 6. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 s tím, 
že jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně.

Druhou novinkou je projekt „Nachytej dešťovku!“. Tento dotační 
program bude určen pro úspěšné žadatele o  dotaci v  rámci již za-

vedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí 
„Dešťovka“, kterých bylo dle statistiky za  poslední rok více než še-
desát. Město Brno tak jako první město v České republice navazuje 
v  této oblasti na podporu státu a svým obyvatelům ještě více zpří-
stupňuje dostupnost projektů na využití srážkové vody. Žadatelům 
o dotaci bude město přispívat částkou ve výši 50 % příspěvku již po-
skytnutého Státním fondem životního prostředí a žadatel na území 
města Brna tak může získat až 75% podporu svého projektu. O tuto 
dotaci mohou požádat i ti, kdo realizovali svůj projekt s pomocí SFŽP 
již v  roce 2018. Dotační výzva bude vyhlášena ve  stejném termínu 
jako v prvním případě, tedy k 1. 6. 2019. V obou uvedených přípa-
dech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.

Žádosti bude možné podávat online
Velkou novinkou v  letošním roce bude elektronické podávání 

žádostí v rámci všech dotačních programů administrovaných Odbo-
rem životního prostředí MMB. Vedle „Dotace na šalinkartu“, kde byli 
žadatelé na  tento způsob již zvyklí, se tak na  zjednodušení podání 
žádosti mohou těšit i zájemci o dotační programy, jako je „Podpora 
oživení zeleně ve vnitroblocích“ nebo „Podpora oživení nábřeží br-
něnských řek“.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny a budou dále doplňo-
vány na adrese www.ekodotace.brno.cz.

Sportovní den našich seniorů
V sobotu 18. 5. proběhl již čtvrtý ročník společenského a spor-

tovního setkání seniorů z naší městské části. Tentokrát jsme tuto 
již tradiční akci spojili s výletem do Střelic, kde jsme se sešli s přá-
teli z této obce. Sportovní disciplíny i sympatické setkání proběhlo 

v krásném prostředí sportovního areálu při zdejší základní škole. 
Naši senioři změřili svoje síly se svými kolegy ze Střelic - a mož-
ná někteří z nich navázali nová přátelství. Děkuji všem přátelům 
z  Řečkovic a  Mokré Hory za  krásně prožitou sobotu a  dovolte, 
abych touto cestou poděkoval i paní Boženě Trnkové z Obecního 
úřadu ve Střelicích a paní Mgr. Barboře Burešové z našeho ÚMČ. 
Již nyní se všichni těšíme na další ročník a budeme rádi, když se 
k nám připojíte i vy, kterým jsou podobné akce sympatické. Třeba 
byste i rádi potkali nové přátele.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Žadatelé skupina A
– např. fyzické osoby, SVJ, veřejnoprávní subj.

800 Kč

Žadatelé skupina B
– podnikatelské subj. a pod.

400 Kč

Intensivní 
zelená střecha

+ 500 Kč

Intensivní 
zelená střecha

+ 500 Kč

Rozchodníkový 
koberec
+ 500 Kč

Rozchodníkový 
koberec
+ 500 Kč

Extensivní a semiintensivní 
zelená střecha

+ 100 Kč

Extensivní a semiintensivní 
zelená střecha

+ 100 Kč

Sazenice a řízky 
rozchodníků

+ 200 Kč

Sazenice a řízky 
rozchodníků

+ 200 Kč

Ostatní traviny 
a byliny
+ 0 Kč

Ostatní traviny 
a byliny
+ 0 Kč
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Letní ochutnávka
Vážení a milí čtenáři,
pomalu přichází léto, čas cestování a dovolených, proto se tentokrát 
naladíme poněkud prázdninově. Mia Marchová v knize Hledám Co-
lina Firtha představuje tři mladé ženy a tři zásadní životní změny. Jak 
se s nimi hrdinky poperou, když se jejich osudy protnou v  jednom 
letním týdnu na jednom místě, kde zrovna natáčí film i jejich herecký 
idol Colin Firth? Při čtení knihy se nám budou sbíhat sliny na výbor-
né koláče, které připravuje jedna z hrdinek románu, a vybaví se nám 
i scény z filmů s oblíbeným hercem C. Firthem Pýcha a předsudek či 
Deník Bridget Jonesové nebo jejich stejnojmenné literární předlohy 
od Jane Austenové a Helen Fieldingové.
Další literární cesta nás zavede do jednoho z nejkrásnějších měst svě-
ta Říma. Poznáme ho v proměnách celého roku, jak se s ním sezna-
muje, sžívá a postupně nechává okouzlit americký spisovatel, který 
zde i  se svou rodinou pobývá díky ročnímu pracovnímu stipendiu. 
Autorem knihy Čtvero ročních období v Římě, která je oslavou Říma, 
rodičovství i  spisovatelského řemesla, není nikdo menší než jeden 
z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti Anthony Do-
err, oceňovaný autor bestsellerů O dívce Grace a Jsou světla, která 

nevidíme a knih povídek Sběratel mušlí a Zeď vzpomínek. Všechny 
jeho knihy určitě stojí za pozornost. 
Z řady prázdninových příběhů pro děti bych ráda upozornila na dva 
velmi lidské příběhy, které sbližují dvě generace. V  knize slovenské 
autorky Andrey Gregušové Operace ořech a jiné dědkoviny prožijí 
bráškové Ivan a  Ondra neobyčejné prázdniny na  venkově se třemi 
povedenými dědečky Vilémem, Vendelínem a Vincentem, plné napí-
navých i  legračních situací. Všechny „klukoviny“ výstižně dokreslují 
ilustrace Aleny Wagnerové.
A  jaké budou prázdniny devítiletého Viktora, který je má vlastně 
za  trest prožít v  malém městečku u  podivné tety, která se tu stará 
o domov pro seniory? O tom, s jakými životními osudy jeho obyvatel 
se Viktor seznámí, jaké získá kamarády, zkušenosti i porozumění, si 
můžeme přečíst v knize plné laskavého humoru i detektivního napětí 
Viktor a záhadná teta Bobina od Pavlíny Jurkové a Jarmily Vlčkové 
s ilustracemi Martina Fojtů.
Také bych chtěla upozornit, že kromě tradiční měsíční soutěže pro 
děti, tentokrát na  téma Naše krásné město… Brno, máme pro vás 
po  celý červen připravenou i  tipovací soutěž pro dospělé s  výstav-
kou naučné literatury s názvem I naučná je dobrá. Ještě tento měsíc 
probíhá i výstava obrázků dětí ze školní družiny při ZŠ Novoměstská 
ke knihám brněnských autorů Pavla Čecha a Petry Štarkové, takže se 
nám to v knihovně hemží piráty a pavouky…, ale nebojte se, pouze 
na obrázcích a v knížkách. Ale i to vlastně k létu patří.
Tak vám přejeme příjemné cestování, ochutnávání a odpočívání, nej-
lépe s pěknou knížkou.  

Lucie Filipová a Jitka Fukalová  
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Patnácté výročí Internetové encyklopedie dějin Brna 
 www.encyklopedie.brna.cz 

(Databáze, o kterou mají zájem i další města)

Víte, kdy byla založena TJ Sokol Řečkovi-
ce a kdo byl jejím prvním starostou? 

Kdy byla otevřena plovárna a „koupelna“ 
(dobové označení pro koupaliště) v  Mokré 
Hoře a kdy bylo toto koupaliště průtrží mra-
čen poškozeno? 

Zajímá vás, jak se kdy která ulice jme-
novala? Jaké pomníky a  pamětní desky se 
na území Řečkovic a Mokré Hory kdy nachá-
zely? 

Odpovědi na tyto a spoustu dalších otá-
zek z  historie i  současnosti města Brna lze 
najít na  stránkách www.encyklopedie.brna.
cz. 

Před 15 lety Internetová encyklopedie 
dějin Brna položila základy k postupně vzni-
kající unikátní síti městských encyklopedií. 
Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený 
od  roku 2001 brněnským autorským kolek-
tivem (tehdy se jednalo o  malou skupinku 
nadšenců). Databáze hesel vytvářejí samo-
statné týmy odborníků v  jednotlivých měs-
tech (v současné době již fungují internetové 
encyklopedie Jihlavy, Uherského Hradiště, 
Ostravy a další město svou encyklopedickou 
databázi nyní připravuje ke zveřejnění). 

Webové stránky Internetové encyklope-
die dějin Brna byly zpřístupněny široké ve-
řejnosti 12. května 2004. V  současné době 
tento webový portál zahrnuje přes 67  000 
hesel a  více než 20  000 fotografií. Základ-
ním a  pomyslným rozcestníkem tohoto in-
formačního portálu se staly brněnské ulice 
a  náměstí, na  něž volně navazují záznamy 
o brněnských osobnostech, událostech, po-
mnících, pamětních deskách, uměleckých 

dílech, stavbách i  archeologických lokali-
tách. Mezi jednotlivými hesly i celými tema-
tickými okruhy lze volně přecházet. 

Veškeré úkony, zpracování hesel i obrazo-
vé dokumentace, provádějí členové autor-
ského kolektivu zcela bez nároku na hono-
rář, nad rámec svých pracovních povinností, 
často jen ve svém volném čase. 

INTERNETOVÁ ENCYKLOPEDIE DĚJIN 
BRNA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Od roku 2012 má Internetová encyklope-
die dějin Brna svůj profil také na Facebooku 
(https://1url.cz/gtnMg). Každý den zde nabí-
zí jednu zajímavost z rozsáhlé databáze. Vel-
kým tahákem pro jeho čtenáře jsou i  srov-
návací fotografie brněnských ulic a náměstí, 
které od  data jejich pořízení dělí i  více než 
100 let. Významná výročí brněnských osob-
ností i  událostí Internetová encyklopedie 
dějin Brna připomíná na  dalším fb profilu 
BRNO – stalo se v tento den (https://1url.cz/
SMHAa). 

Internetová encyklopedie dějin Brna má 
svou stránku i  na  Twitteru (https://1url.cz/
bMLih) a Instagramu (https://1url.cz/qtnCn). 

JEDINEČNOST BRNĚNSKÉ  
ENCYKLOPEDIE: 
•	 Vzájemná	provázanost	jednotlivých	hesel	

i  tematických okruhů - možnost volného 
listování mezi hesly i  jednotlivými tema-
tickými okruhy. 

•	 Kompletní	 databáze	 brněnských	 ulic	
a náměstí. Snadné vyhledávání všech ulic 
a náměstí podle současného, ale i starého 

názvu. U každé současné ulice i náměstí je 
uvedeno nejen zdůvodnění jejich názvů, 
ale i chronologický přehled pojmenování, 
která byla pro dané místo v minulosti uží-
vána. 

•	 Kompletní	 databáze	 pomníků	 a  pamět-
ních desek, které se na území města Brna 
kdy objevily (tedy současné i již odstraně-
né). 

•	 Obrazový	 materiál	 z  domácích	 archívů	
čtenářů, kteří zasílají i doplňující informa-
ce k heslům. Jedná se o unikátní materiál, 
jimiž nedisponují archívy ani sbírkotvorné 
instituce. 

•	 Autorský	kolektiv	-	část	autorského	kolek-
tivu se této čistě dobrovolné činnosti vě-
nuje již od  roku 2001, kdy začaly vznikat 
základy encyklopedické databáze. Práce 
na encyklopedii není honorována. 

•	 Na tvorbě	databáze	IEDB	se	podílejí	i stu-
denti Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity. V  rámci Studentského modulu, 
který byl pro ně v prostředí encyklopedie 
vytvořen, zpracovávají samostatně pod 
supervizí lektorů hesla, která si na  začát-
ku každého semestru vyberou z nabídky. 
Obohacují tak nejen obsah encyklopedie, 
ale i své znalosti a osvojují si metodiku od-
borné práce. 

•	 Nespornou	 výhodou	 celého	 projektu	 je	
fakt, že internetová podoba encyklopedie 
umožňuje jednotlivá hesla kdykoli dopl-
ňovat i opravovat. 

Jitka Šibíčková  
za autorský kolektiv 
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POD POVRCHEM

Druhá polovina června bude v  Galerii Na  radnici v  prostorách 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora patřit výstavě s názvem POD PO-
VRCHEM - PROBLÉM? CHYBA?, na níž představí své závěrečné práce 
žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové 
z Brna-Králova Pole.

Ve svých výtvarných projektech se celkem 23 absolventů prvního 
a  druhého stupně studia z  ateliéru Mgr.  Mirky Brázdové samostat-
ně vyjadřovalo k  ústřednímu tématu. Mladí výtvarníci tu přistupují 
z různých úhlů k základním otázkám současného života - ke vztahu 
člověka a přírody, k problematice stáří versus mládí, ke smyslu umění. 
Některé náměty jsou uchopeny s velkou vážností, jiné jsou příležitos-
tí k výtvarné hře. Zvláštní místo tu mají osobité „sondy“ pod nejrůz-
nější povrchy - pod lidskou kůži, do nitra země, vesmíru, nebo třeba 
jen pod povrch papíru. Součástí výstavy jsou zejména plošné práce 
- od kresby, přes malbu pastelem, temperou nebo akrylem, doplní je 
také několik objektů a drobných prostorových instalací. 

Slavnostní vernisáž ve čtvrtek 13. června 2019 v 17 hodin, urče-
ná absolventům a jejich rodičům a přátelům, bude také zakončením 
dlouhodobého hledání vlastní výtvarné cesty a  pro mnohé z  nich 
také rozloučením se školou. Pro veřejnost bude výstava otevřena ka-
ždý den od 14 do 17 hodin, a to až do neděle 23. června.

Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise

Křest knihy 
JOSEF UMLÁŠEK, MALÍŘ A PEDAGOG 

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí 
radnice proběhne křest monografie o  malíři a  pedagogovi Josefu 
Umláškovi, kterou vydává nakladatelství Sursum za finanční podpory 
města Brna.

Josef Umlášek (* 21. 3. 1906, † 31. 1. 1986), rodák ze Sokolnic 
u Brna, prožil v Řečkovicích více než polovinu svého života. Je znám 
jako pedagog, v poválečných letech učil malbu na pedagogické fa-
kultě Masarykovy univerzity, fakultu tenkrát vedl malíř Eduard Milén. 
Počátkem 50. let byl ředitelem Školy uměleckých řemesel na Husově 
ulici, odkud po sedmi letech odešel na Lidovou školu umění Jaroslava 
Kvapila, kde založil výtvarný obor a stal se jeho prvním ředitelem.

Vlastní malířská tvorba Josefa Umláška je prakticky neznámá a ne-
byla dosud publikovaná. Byl velmi skromným člověkem a za svého 
života nevystavoval. Stál mimo hlavní proudy a styly, jeho tvorba je 
realistická, ale jeho malířská zručnost a citová opravdovost je pozo-
ruhodná. 

Aby jeho tvorba neupadla do  zapomnění, rozhodli se dědicové 
ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum vydat tuto monografii, na je-
jíž představení Vás srdečně zveme. 

Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise

 
 

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

ABSOLVENTSKÉ a žákovské koncerty 
4., 11. a 19. června v 18:00 v sále školy

Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru
v prostorách školy, vernisáž 5. června v 16:45

Absolventský koncert Filipa Novotného  
(zobcová flétna)

5. června v 18:00 v sále školy

Absolventský koncert Jakuba Smekala (klavír)
6. června v 17:30 v Konventu Milosrdných bratří

Autorský večer 
(hudební kompozice žáků školy)
12. června v 18:00 v sále školy

Komponovaný pořad žáků výtvarného  
a hudebního oboru

18. června v 18:00 v sále školy

Závěrečný KONCERT na Sýpce
20. června v 18:00

ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách

TÁBOR JE NEJVÍC!  
Poslední volná místa na táborech! 
Zde: http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/
frikulin/is/tabory
Kroužky na školní rok 2019/2020
Zapište si do kalendáře začátek června, od 1. 6. 2019 se 
můžete hlásit do zájmových kroužků pro děti i dospělé 
na nový školní rok 2019/2020. Čekají vás oblíbené kroužky, 
ale připravujeme i novinky.
Zahájení činnosti všech kroužků bude 
od 23. 9. 2019.

Klubík Frikulín pro nejmladší děti od 2 let  
přijímá registrace  
na nový školní rok 2019/2020.
Přihlašovat se můžete od 1. 6. 2019 přímo na našich strán-
kách v sekci KROUŽKY. 
Bližší informace:  
Petra Tichá, 604 183 474, ticha@helceletka.cz.

DDM Helceletka
Pobočka FRIKULÍN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463
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Jen málokdo ví, že v našem sousedství 
žije rozhodčí pískající kromě nejvyšší do-
mácí soutěže také fotbalovou Ligu mistrů 
či mistrovství světa. Rozhodčí se zkuše-
nostmi s vedením zápasů takových týmů, 
jakými jsou například Lyon či Barcelona. 
Zmiňovanou osobností s  vlídnou tváří 
a přátelskou povahou je Jana Adámková, 
světově uznávaná sudí, která už deset let 
píská s  odznakem FIFA. Letos má za  se-
bou zápasy mužské první ligy, semifinále 
ženské Ligy mistrů a v červnu se jako jed-
na z hlavních rozhodčích zúčastní dokon-
ce Mistrovství světa žen ve Francii.

Jani, nemůžeme začít jinou otázkou, jak Vás napadlo se stát fot-
balovou rozhodčí? 

Vlastně to nikdy nebyl můj profesní sen, vše šlo přirozeně. Když 
jsem fotbal aktivně hrávala, rozhodčí to se mnou nikdy neměli jed-
noduché. Po skončení aktivní kariéry jsem pak dostala nabídku a po-
stupně si ověřuji slova mých kolegů, že drzejší hráči mají k funkci roz-
hodčího výborné předpoklady (smích). Jsem ráda, že jsem to tenkrát 
zkusila.

Jako hráčka jste byla moc šikovná, dotáhla jste to do reprezenta-
ce. Hrávala jste v záloze, neschází Vám balón?

Balón sledujeme poctivě s dcerou Natálkou v televizi (smích). Skrz 
profesionální deformaci se už však více zaměřuji na  rozhodčí než 
na samotné hráče. Aktivně si jdu ale občas zahrát, třeba na malý plá-
cek s řečkovickými futsalovými trenéry, kteří mně nikdy nic nedarují. 
I když jsou to jen přátelské zápasy s kamarády, musím být samozřej-
mě opatrná. 

Futsal je v naší čtvrti jedním z nejpopulárnějších sportů. Získal si 
také Vás? 

Především si mě získali lidé, kteří v Orlu Řečkovice ten sport trénu-
jí. Dělají to srdcem, čehož důkazem je každodenní nadšení mé deví-
tileté Natálky, která hraje futsal za místní „blues“ už tři roky. Dokonce 

mě trenéři přemluvili, abych jim pomáhala s tréninky mládeže a s or-
ganizováním pravidelných měsíčních turnajů pro futsalovou mládež. 
Souhlasila jsem hned, je to sranda.

V čem například? 
Byla jsem třeba před dětmi oficiálně delegována jako hlavní roz-

hodčí na finále futsalového turnaje kategorie U7. Prý díky mým me-
zinárodním zkušenostem (smích). Sami si určitě umíte domyslet, že 
se bezesporu jednalo o jeden z vrcholů mé kariéry. Vtípky si ale mezi 
trenéry vracíme. Prostě super parta, která neustále pracuje pro děti. 
Nyní je například jedním z  hlavních cílů výstavba nové nafukovací 
haly na hřišti v Novoměstské ulici (pozn. hřiště při Základní škole No-
voměstská). Moc tomuto projektu fandím a jsem nadšená z jednoty 
veřejnosti i podpory místní radnice v čele se starostou. 

Předpokládám, že šestiletým dětem jste během zápasu nevyka-
la. Ale jak je tomu v dospělém fotbale? Vypadáte při zápasech velmi 
přísně.

Považuji za  důležité se ke  všem hráčkám i  hráčům chovat jako 
k profesním partnerům. S většinou si ze začátku vykám, ale u někte-
rých se to postupně logicky vyvíjí k neformálnější komunikaci. Hráči 
to tak berou a já nemám nic proti tomu. 

Pískala jste finále Ligy mistryň. Byl to zápas těžší než třeba utkání 
první mužské ligy?

Pro rozhodčí ženu je finálový zápas ženské Ligy mistrů asi nejvíc, 
čeho se dá dosáhnout. Z  tohoto pohledu to pro mne bylo životní 
utkání s maximální zodpovědností a okolním tlakem. Pískat nejvyšší 
chlapskou soutěž je zase nejvyšší meta u nás, takže jsem se logicky 
těšila na  obě utkání. Nesmím zapomenout také na  prosincové fi-
nále mistrovství světa dvacetiletých slečen, kde mne atmosféra při 
hymnách strhla natolik, že mi před výkopem běhal mráz po zádech 
a měla jsem slzy v očích.

Děkujeme Vám a  těšíme se na Vaše dojmy z  červnového Mis-
trovství světa žen. Přejeme Vám, ať Vám vyjdou všechny zápasy 
podle Vašich představ.

Filip Hrůza,  
místostarosta

Kdo z  nás by neznal kouzelnou knížku 
Malý princ od  Antoina de Saint-Exupéryho 
– příběh, který byl nesčetněkrát přenesen 
do divadelní formy, mj. v brněnském divadle 
Radost v režii Zdeňka Černína. A i zde se pro-
jevil zajímavý fenomén. Byť představení bylo 
primárně zaměřeno na  děti 2. stupně ZŠ 
a středoškoláky, přesto oslovovalo i dospělé 
diváky, takže se často uvádělo ve večerních 
hodinách. Ano, je tomu tak. Čím je člověk 
starší, tím spíš k němu Malý princ promlouvá 
naléhavěji. S  přibývajícím věkem a  zkuše-
nostmi má toto kouzelné dílo tu vlastnost, 
že v něm člověk odkrývá nové a nové roviny.

Již před čtyřmi roky ke mně začaly z růz-
ných stran přicházet zvěsti o velmi zdařilém 
nastudování Malého prince v  podání Vítěz-
slava Marčíka, které si svojí poetikou a ztvár-
něním doslova podmaňuje srdce diváků. 
Předkládám jeden ohlas za  všechny: „Ještě 
jednou Vám mnohokrát děkuji za  dnešní 
představení Malý princ v  Opočně. Pro mě 
úžasný a  silný zážitek. Malý princ je mou 
nejoblíbenější knihou dlouhá léta a  Vaše 
skvělé ztvárnění mě neskutečně dostalo, do-

jalo (nemohla jsem ani mluvit, jak jste viděl). 
Úžasný výkon, krásné zpracování, nemám 
slov. Obrovská poklona.“

Jméno „Víti“ Marčíka není v  Řečkovicích 
neznámé. Tohoto fenomenálního herce 
známe již z několika vystoupení ve zdejším 
Sboru Páně CČSH. Představení Malého prin-
ce sice nastudoval také Vítězslav Marčík, ale 
syn, tedy junior. Lidově řečeno, jablko ne-
padlo daleko od stromu.

Vraťme se ale na  začátek k  otázce, jaké-
mu divákovi je představení vlastně určeno. 
Po dlouhých úvahách, zvažování pro a proti 
nedošli jsme k žádnému závěru. Příběh Ma-
lého prince je natolik všeobjímající, že oslo-
vuje všechny věkové kategorie. Celou věc 
jsme proto vyřešili šalamounsky. Nezvolili 
jsme hodinu představení ani odpolední, ani 
večerní, a  to proto, aby mohli přijít dospělí 
diváci buď sami, nebo - když se rozhodnou - 
i se svými dětmi.

Dovolujeme si tedy všechny milovní-
ky dobrého divadla pozvat na  představení 
Malý princ v  podání divadla „Já jsem to“, 
které se uskuteční v sobotu 16. června 2019 

v 18:00 hod. ve Sboru Páně, Vážného 6, Brno- 
Řečkovice.

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.

A mimochodem, vy, kteří jste četli Malé-
ho prince, umíte nakreslit beránka?

Vratislav Jan Marša, farář 
spolek Verbum et musica

Nejlepší česká fotbalová rozhodčí Jana Adámková píská Ligu mistrů, 
mistrovství světa, ale i dětské futsalové turnaje v Řečkovicích

Malý princ – představení pro děti či dospělé?
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HUSOVSKÉ SLAVNOSTI

NEDĚLE 7. ČERVENCE OD 14 HODIN

od 14.00      Hranice vzplála
	 	 	 	 	 	 	 oheň,	pozdravy	a	referát	historika	o	Janu	Husovi
  
od 14.30      bohoslužba smíření
	 	 	 	 	 	 	 káže	Jan	Špilar	od	sv.	Michala,	hraje	Lukáš	Rýdlo

od 16.00      posezení u ohně
	 	 	 	 	 	 	 občerstvení	zajištěno,	venkovní	hry	pro	děti,	
	 	 	 	 	 	 	 výrobky	chráněné	dílny	Nazaret

V	případě	špatného	počasí	se	akce	koná	ve	Sboru	Páně.

od 17.00      kytarový recitál
	 	 	 	 	 	 	 hraje	a	čte	Jan	Jonáš	Zaplatil	(Bétel,	Ryby)

—
Nabízíme vám lepší práci!
Pracujte v ABB! 
Moderní pracovní prostředí
a nadstandardní benefity

Hledáme kolegy do výroby...
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

... i do kanceláří
• projektant/ka elektro
• strojní konstruktér/ka
• technický obchodní zástupce
• operativní nákupčí

abb.cz/kariera

Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si termín na prohlídku výroby na  
tel. čísle: +420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com

www.chcizelenoustrechu.cz

Karásek 2137/5, 621 00 Brno-Řečkovice
chcizelenoustrechu@mupo.cz

www.mupo.cz, +420 545 214 774

Placená inzerce Placená inzerce
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Základní škola Brno, 
Novoměstská 21

otevírá od školního roku 2019/2020 třídu 
s rozšířenou výukou TV

Proč s rozšířenou výukou TV?
Nedostatek pohybu a zhoršující se fyzická zdatnost začíná být váž-
ným společenským problémem. Přibývá dětí, které vyměnily pohy-
bové hry a pobyt na čerstvém vzduchu za sedavý způsob života, trá-
vený u počítačů. Naší snahou je dát dětem příležitost tento životní 
styl změnit a podpořit návyky vedoucí ke zdravému způsobu života. 
Jsme přesvědčeni, že každá hodina pohybu navíc, trávená v kolekti-
vu kamarádů, společný čas plný nezapomenutelných zážitků, sezná-
mení se s aktivitami a různými (méně provozovanými) druhy sportů 
může být tím správným krokem ke změně životního stylu. Je obec-
ně známo, že pohybová aktivita napomáhá ke  zvýšení výkonnosti 
a  obranyschopnosti organismu, pozitivně ovlivňuje psychiku, pa-
měť a koncentraci. Věříme, že sportovní třída pomůže vašim dětem 
k utváření zdravých návyků, potřebných pro celý život.

Charakteristika třídy:
•	 Časová	dotace	TV	v ročníku	–	5	hodin/týden
•	 Stejná	časová	dotace	v hlavních	předmětech	jako	u tříd	 

s nerozšířenou výukou TV
•	 Všestranný	rozvoj	a zdatnost	mladé	generace			
•	 Formování	pohybových	dovedností	a návyků	v jednotlivých	 

sportovních oblastech
•	 Rozvoj	talentu	u pohybově	nadaných	žáků

Přijímací řízení pro žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou TV:
17. června 2019 od 14.00 v tělocvičně školy.

Hodnocené oblasti: 
1. sportovní testy,
2. prospěch,
3. členství ve sportovním klubu, oddíle.
Vyhodnocení: každá oblast bude bodována.

Přihlášky: v kanceláři školy – p. Hrubá nebo  
http:// www.zsnovomestska.cz (Dokumenty školy),  
uzávěrka přihlášek – 7. června 2019.   
Informace k rozšířené výuce tělesné výchovy v 6. třídě i obsah testo-
vání včetně kritérií hodnocení najdete na www.zsnovomestska.cz.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

Odpoledne otevřených dveří 
ve školní jídelně

Srdečně Vás zveme na Odpoledne otevřených dveří

v úterý 11. června 2019 od 15.00 - do 19.00 hod.
Prohlédnout si můžete naši moderně vybavenou školní kuchyni 

a ochutnat z nabídky některých pokrmů, které pro strávníky  
připravujeme.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv ŠJ.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

ZÁPISY DO KROUŽKŮ:
Milí zájemci o naše tvořivé kroužky, od 1. 6. bude možno hlásit se 
on-line do našich kroužků na nový školní rok.
Připravujeme VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY pro děti, školáky, 
předškoláky i nejmenší.
Samostatně i v doprovodu rodičů. Novinky i osvědčené kroužky, 
na které jste zvyklí.

Z NOVINEK:
•	 kreativní	šití,	děti	8-	15	let
•	 keramika	s točením	na kruhu,	děti	7-15	let
•	 výtvarka	pro	nadané	děti	
•	 baby	klub	pro	nejmenší	s doprovodem	

KLASICKÉ KROUŽKY:
•	 výtvarka	s keramikou,	různé	věkové	skupiny	keramika	 
 pro děti
•	 keramika	pro	dospělé
•	 výtvarné	putování	(výtvarka	s keramikou)

U některých kroužků bude možnost vyzvedávání dětí  
z družiny.

Přijďte se podívat do prostor našich dílen a vyzkoušet  
si činnost.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
středa 11. 9. 2019 od 15 do 18 hod.
čtvrtek 12. 9. 2019 od 15 do 18 hod.

Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino, Jana Pod-
zemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

DDM Helceletka
Pobočka DOMINO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 

Svoz odpadu a provoz 
sběrných středisek v Brně 

během červencových svátků

Na státní svátek 5. a 6. července bude probíhat 
svoz komunálního odpadu beze změn a  sběrné 
nádoby vyprázdníme podle standardního harmo-
nogramu. 
Naši popeláři odpad sváží 363 dní v  roce, mají 
volno jen na Nový rok a Velikonoční pondělí.
Všechna brněnská sběrná střediska odpadu  
budou tyto dva dny uzavřena.

Přejeme Vám hezké prázdniny.
Vaše SAKO

Placená inzerce
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Zdravotnické školení 
na Horáckém

Je zdraví člověka důležité? Pro nás na ZŠ 
Horácké náměstí bezpochyby. A  proto jak 
zaměstnanci školy, tak i žáci šestého ročníku 
letos po  velikonočních prázdninách absol-
vovali jednodenní zdravotnické školení.

Díky zkušeným zdravotníkům z Červené-
ho kříže jsme ve věci poskytování první po-
moci nejdříve prošli teorií, v níž jsme se např. 
dozvěděli, jak zabezpečit místo a účastníky 
autonehody, jak efektivně přivolat pomoc 
záchranných složek, a zejména pak v terénu 
aplikovat nabyté znalosti a  dovednosti tak, 
abychom zastavili masivní krvácení a  po-
skytli první pomoc osobám v  bezvědomí. 
Celému školení dominoval praktický nácvik 
s  figuranty a  pomůckami, který zahrnoval 
dvě různá stanoviště. Na  jednom ze stano-
višť první pomoci bylo simulováno tepenné 
krvácení, které se žáci ve  dvojicích učili za-
stavovat, druhé stanoviště sloužilo k trénin-
ku resuscitace a uložení člověka v bezvědo-
mí do tzv. Rautekovy polohy.

Ze zdravotnického školení si spolu se 
zúčastněnými kolegy i  se žáky neseme po-
zitivní zkušenost, oceňujeme jeho praktic-
ké zaměření a  aktuální odborné informace. 
Pevně doufáme, že v případě, kdy by vyvsta-
la potřeba poskytnout člověku první pomoc, 
měli bychom šanci obstát a lidské zdraví za-
chránit.

Mgr. Veronika Svedková

Víte, kdy se slaví  
Den matek  

a kdy Den otců?
Druhou květnovou neděli si připomíná-

me Den matek. Jedná se o den, kdy se vzdá-
vá pocta matkám a mateřství. 

Myšlenka pravidelných oslav tohoto svát-
ku vznikla roku 1907 v Americe. První ofici-
ální oslava Dne matek (coby celonárodního 
svátku) proběhla druhou květnovou neděli 
v roce 1914.

U nás se tento svátek slaví od roku 1923 
a  podle amerického vzoru připadá na dru-
hou neděli v květnu. Jednou z jeho hlavních 
propagátorek byla Alice Masaryková (dcera 
Tomáše Garrigua Masaryka). Po  druhé svě-
tové válce se tento svátek dostal do pozadí, 
především kvůli oslavám MDŽ (Mezinárod-
ního dne žen), slaveného vždy  8. března. 
Po  roce  1989  se Den matek opět začal sla-
vit veřejně. V  Řečkovicích tento svátek již 
tradičně připomínají místní lidovci, kteří že-
nám rozdávají přáníčka a květiny. 

V  návaznosti na již uplynulý Den matek 
bych rád připomenul, že nás čeká také Den 
otců. Jedná se o méně známý svátek, který 
oslavuje otcovství, vztah otce k  dítěti a  roli 
otců ve společnosti. 

Historie tohoto svátku opět sahá do Ame-
riky. Zde v roce 1910 Sonora Smart Doddová 
chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři 
sourozence staral její ovdovělý tatínek. Tato 
zpočátku rodinná tradice postupně získávala 
na popularitě a v roce 1966 se díky preziden-
tovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová 
neděle oficiálně Dnem otců. Třetí červnovou 
neděli se Den otců slaví i v  České republi-
ce. Letos tento svátek připadá na neděli 16. 
6. 2019. Nezapomeňte proto v  tento den 
poděkovat tatínkům, dědečkům, a  vůbec 
všem mužům, kteří hrdě vychovávají děti.  
Protože vzpomenout si je maličkost, kterou 
ale uděláte obrovskou radost.

Petr Bořecký, člen zastupitelstva městské části

Jste stále aktivní a máte chuť rozšiřovat si 
své dosavadní znalosti a vědomosti? Pak je 
pro Vás studium na Univerzitě třetího věku 
Masarykovy univerzity jasnou volbou. Na-
bízíme Vám možnost seznámit se s význam-
nými odborníky, kteří Vás rádi zasvětí do tajů 
nejrůznějších vědních oborů a  obohatí Vás 
o důležité poznatky a nová zjištění. 

Kromě toho budete mít příležitost účast-
nit se několika desítek krátkodobých kur-
zů, které pro naše posluchače připravujeme 
v průběhu celého akademického roku. Naší 
snahou je, aby nabídka kurzů byla co možná 
nejpestřejší. Proto si na  své přijdou jak vy-
znavači pohybových aktivit, tak i  milovníci 
cizích jazyků, hudby, filmové tvorby, historie, 
nebeské oblohy, cestování a mnoha dalších 
oblastí lidského konání či bádání. 

Pro ty, kteří se neorientují pouze na jedno 
téma, ale chtějí mít široký přehled, je určen 
Všeobecně zaměřený kurz. Na  jeho kon-
cepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty 
MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. 
Po  ukončení tříletého cyklu obdrží poslu-
chači na  slavnostní promoci osvědčení 

o  absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření 
je vyhraněné a  patří mezi milovníky a  ob-
divovatele umění ve všech jeho podobách, 
určitě zaujme tříletý kurz Umění, objedna-
vatelé a umělecký styl v dějinách. Taktéž je 
zakončen promocí.

Neméně atraktivní jsou jednoleté kur-
zy Kulturní dědictví a  památková péče 
na  Moravě (ve  spolupráci s  Národním pa-
mátkovým ústavem) nebo Univerzita tře-
tího věku v Moravském zemském muzeu.

Přednášky trvají 90 minut a  konají se 
jednou za 14 dní v období od října do květ-
na. Zájemci o  studium hradí každoročně 
zápisné, které bylo pro akademický rok 
2019/2020 stanoveno ve výši 800 Kč. 

Přihlášky je možné podat od 2. května 
do 30. června 2019 buď osobně v kancelá-
ři Univerzity třetího věku MU (Komenského 
nám. 2, Brno), nebo elektronicky. Další infor-
mace a podrobnosti o nabízených kurzech, 
podmínkách přijetí a možnostech přihlašo-
vání naleznete na www.u3v.muni.cz.

Za kolektiv U3V MU 
Mgr. Marcela Strmisková

Univerzita třetího věku – místo, kde můžete  
trávit svůj čas smysluplně
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Velká cena města Brna
Koncem června čeká náš oddíl a zápasníky těžká zkouška. Zápas-

níky a  vedení oddílu čeká v  podobě kvalitně obsazeného meziná-
rodního turnaje akce, která přiláká zápasníky z celého světa. Letošní 
ročník se uskuteční v nově vybudované sportovní hale v Kuřimi. Kro-
mě tradičních oddílů z České republiky, Polska, Německa, Rakouska, 
Maďarska přicestuje i  tým zápasníků z  USA. Američtí kolegové bu-
dou mít v týdnu před turnajem soustředění u našeho oddílu, které 
zakončí účastí na turnaji. Nezbývá než vás pozvat jako diváky na tuto 
sportovní podívanou.

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

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

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

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

HLEDÁME spolehlivou paní pro pravidelnou a dlouhodobou pomoc 
v domácnosti (úklid, žehlení) 2-3x týdně v dopoledních hodinách. 
Bližší info na tel.: 724 783 806

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

PLACENÁ INZERCE
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Sportovní program na ČERVEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
2. 6. Řečkovice : Lokomotiva Brno 17:00 hod.
14. 6. Řečkovice : Lelekovice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Národní házená – 2. liga mužů skupina B
1. 6.  1. NH Brno : Stará Ves nad Ondřejnicí 17:00 hod.
2. 6.  1. NH Brno : Osek nad Bečvou 10:30 hod.
9. 6.  1. NH Brno : Humpolec 14:00 hod.
(hřiště ZŠ Novoměstská)

Futsal – 2. A a 3. C třída mužů
1. 6. - 2. 6. celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
8. 6. - 9. 6. celodenní program 9:00 – 18:00 hod.
(orelské sportoviště na Družstevní)
Stalo se:
Hráči Zbrojovky Brno obsadili 3. místo ve druhé fotbalové lize a čeká 
je barážové dvojutkání o postup do 1. ligy

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

TIP MĚSÍCE:
Závěrečné domácí utkání 

 fotbalistů Řečkovic proti  
prvnímu týmu tabulky AC 

Lelekovice se odehraje  
netradičně v pátek 14. 6. 

od 17:00 hodin.

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM? Florbaloví MISTŘI jsou 
z Orla Brno-Řečkovice

Orlové z Brna-Řečkovic poprvé v historii vyhráli Orelskou florba-
lovou ligu (OFL), a to v kategorii elévů (r. 2008 a mladší). Po  loňské 
skvělé stříbrné medaili kluci  ještě zvýšili své sportovní úsilí, během 
sezóny 2018/2019 trénovali až 3x týdně, měli společný camp, vyhráli 
základní část orelské ligy, hráli přátelská utkání s Bulldogs Brno a pří-
pravné turnaje s dalšími silnými týmy.

Na finálový turnaj 6. dubna 2019 odjížděli hráči a jejich rodiče spo-
lečně orelským autobusem z Řečkovic do Letovic.

Po  úvodní prohře s  Boskovicemi 0:1 (které jsme v  sezóně para-
doxně 4x porazili), jsme postupně porazili silný Hodonín (4:0), dále 
oslabený Domanín (17:0), poté několikanásobné mistry z Uherského 
Brodu (4:1) a na závěr odvážné Valtice (7:1). Při shodném počtu bodů 
s Hodonínem rozhodl o mistrovském titulu vzájemný zápas pro nás - 
a mohlo se začít slavit.

 Nejlepším brankářem byl vyhlášen náš Kuba Herálecký a nejlep-
ším střelcem ligy náš Jan Vrašťák.

Dalšími hráči mistrovského týmu 2018/2019 jsou: Matěj Chovanec 
(kapitán), Adam Hadra, David Krejzlík, Jiří Škrob, Tobik Řeha, Václav 
Dvořák, Jiří Suchý, Erik Roháček, Tomáš Horák, Tomáš Stehlík, Adam 
Horák, David Václavík, Štěpán Ondráček, Karel Novotný, Václav Dla-
báček a Jiří Janata.

Tým má celkem 26 hráčů a úspěšně funguje šestým rokem díky 
podpoře a přízni rodičů, díky velkorysému přístupu vedení Orla Řeč-
kovice a díky dobrovolným trenérům (RNDr. Jiří Škrob, Ing. Marek Ha-
dra, Ing. Milan Krejzlík, Ing. Petr Řeha, Ing. Martin Bařák, Ing. Martin 
Chovanec a Ing. Tomáš Herálecký).

Informace najdete také na www.orlak.cz.
OFL má dvanáctiletou tradici, více info najdete http://orel.cz/nofl/.

Za elévský florbalový tým Orel Brno-Řečkovice 
Jiří Škrob

První květnová sobota přinesla nové titu-
ly mistrů České republiky pro naše volnos-
tylaře. V  pražské Stromovce se předvedlo 
82 mužů a žen, kteří se mezi sebou porvali 
o cenné kovy. Jedenáctičlenná brněnská vý-
prava v čele se zkušeným trenérem Milanem 
Žáčkem přivezla sedm medailí.

Titul mistra České republiky obhájil v těž-
ké váze David Švéda, který byl od roku 2011 
poražen na  mistrovství republiky mezi do-
spělými pouze jednou. Letos získal již 8. titul, 
a  patří tak k  nejúspěšnějším odchovancům 
TAK Hellas Brno. Tradičně „vyzápasily“ titu-
ly reprezentantky České republiky Lenka 
Hocková a  Adéla Hanzlíčková. „Vyhecovat“ 

se nechala i  trenérka Petra Skalická, která 
po  mateřské odmlce opět oblékla soutěžní 
dres a vybojovala zlatou medaili. Stříbro bral 
klubový odchovanec Gurgen Baghdasaryan 
a Torres Andrés, který v Brně studuje vrámci 
programu Erasmus. Bronzové medaile zís-

kali členové našeho ligového týmu Fedorov 
Vasilii a Turpal Elmurzaev.

Hned o následujícím víkendu pořádal náš 
oddíl ve spolupráci s Jihomoravskou oblast-
ní komisí zápasu turnaj oblastních družstev 
mládeže. Šlo o netradiční turnaj, kde se o ti-
tul mistrů republiky družstev utkali nejlepší 
chlapci z jednotlivých oblastí. Netradiční byl 
turnaj především koncepcí týmové soutěže, 
která v  mládežnických kategoriích utužuje 
kolektiv. Tým Jihomoravské oblasti doplni-
lo pět členů našeho oddílu, kteří předvedli 
krásná utkání a dopomohli k zisku bronzové 
medaile.

Vedení TAK Hellas, Brno z. s.

Borci z TAK Hellas Brno zápasili i v květnu
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SPORTOVNÍ
DĚTSKÝ DEN V

ŘEČKOVICÍCH LETNÍ
PÁRTY

Sdružení rodičů při ZŠ Jehnice
Vás a děti zve na

v pátek 7. 6. 2019 od 16.00 hod.
na hřišti ZŠ v Jehnicích

Hraje DJ HRUŠKA
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ •

SOUTĚŽE • KOKTEJLOVÝ BAR
• OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

V případě velmi nepříznivého počasí
se akce nekoná!

Co na Vás čeká?


