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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ZÁŘÍ 2019

Jedním z  nejživějších témat 
v naší čtvrti je blížící se rekonstrukce 
Palackého náměstí. Prioritou vedení 
městské části je samozřejmě úspěšná 

realizace této akce, a  to už v  příštím roce. Těšit se můžeme  
na nové dětské hřiště, víceúčelové zpevněné plochy, revitalizaci 
zeleně či umístění nových laviček. Aktuálně ale považuji 
za  nejdůležitější, že ještě letos zrušíme historicky nevhodně 
umístěný přechod pro chodce v  oblouku těsně za  křižovatkou. 
Přechod posuneme do  vhodnějšího místa (blíže k  zastávkám 
MHD a  opatříme dělicím ostrůvkem. Výrazně tím zvýšíme 
bezpečnost chodců a přispějeme ke zklidnění dopravy. V rámci 
tohoto samostatného projektu navíc opravíme stávající chodníky 
podél hlavní trasy autobusu č. 42. Mám z  prosazení této akce 
samozřejmě obrovskou radost. Celá silnice a  přilehlé chodníky 
jsou totiž ve  správě města Brna, nikoliv naší městské části. 
Investorem proto budou Brněnské komunikace a stavební práce 
začnou už v září. 

Ke  krásným náměstím a  parkům neodmyslitelně patří 
kvalitní údržba stávající zeleně a  investice do  nových výsadeb. 
Momentálně máme zpracován projekt na  rozsáhlou plochu 
sídliště mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou 
a  Žitnou. Návrh revitalizace spočívá ve  zlepšení zdravotního 
stavu dřevin včetně  likvidace těch invazních a  zdravotně 
nezpůsobilých. Na  vybraných reprezentativních místech 
počítáme se zřízením okrasných trvalkových záhonů, které 
budou nenáročné na  údržbu. Rovněž omladíme a  doplníme 
keřová patra. Naší nosnou myšlenkou je obohatit prostředí 
o  původní dřeviny a  atraktivní druhy dobře snášející městské 
prostředí, zvětšit biodiverzitu, chránit hmyz vybudováním 
„broukovišť“, a především vytvořit kvalitní prostředí pro život nás 
všech. Na  červnovém zasedání zastupitelstva jsme projednali 
podání žádosti o  dotaci z  Ministerstva životního prostředí, 
která bude v případě úspěchu činit až 56 % způsobilých výdajů. 
Dalších 22 % poskytne město Brno, díky čemuž bude spoluúčast 
rozpočtu naší městské části pouze 22 % (přibližně 800 tisíc 
korun). Na  závěr svého textu o  zeleni si dovolím upozornit 
na  článek místostarosty Černého ve  věci četnosti sekání trávy. 
Osobně nejsem zastáncem žádného z extrémů a u každé lokality 
budu prosazovat individuální řešení.

Přeji vám příjemné prožití babího léta
Marek Viskot, váš starosta

Slovo starosty
Do konce roku bezpečněji, zdravěji a zeleněji

Zprávy ze zasedání rady 
městské části

Na své 9. schůzi 26. 6. 2019 rada městské části:
■ schválila podání žádosti o  finanční podporu z  rozpočtu města 

Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících  
lidové tradice v režii městské části,

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky malé-
ho rozsahu „Plynová kotelna Sibiřská 64“ nabídku předloženou  
společností ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, a součas-
ně smlouvu o dílo s uvedenou společností,

(pokračování na str. 2)

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
zve občany na

veŘejNou deBatu  
o revitalizaci 

stŘediska vysočiNa
Setkání se koná ve středu 18. 9. 2019 v 17.00 hodin  
ve velké zasedací místnosti na radnici městské části,  

Palackého nám. 11.



2 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpraco-
vání projektové dokumentace na akci „MŠ Měřičkova – adaptace 
budovy bývalé kotelny na třídu“ nabídku předloženou uchazečem 
RGB STUDIO, s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, 
a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpraco-
vání projektové dokumentace na  akci „Zamilovaný hájek, etapa  
I. a  II.“ nabídku předloženou uchazečem Ing.  arch. Martinem  
Kabátem, Úlehle 2080/15, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo 
s vybraným uchazečem,

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť 
v roce 2019 nabídku uchazeče STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 
838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uve-
denou společností,

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na  rekonstrukci stanoviště 
na komunální odpad u bytového domu Kunštátská č. o. 9 nabídku 
uchazeče DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, 
a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností.

Na své 10. schůzi 24. 7. 2019 rada městské části:
■ schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vino-

hradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11,

■ schválila smlouvu o  dílo s  panem Pavlem Ludvíkem, se sídlem 
Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice, na plnění zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken a balkonových dveří na západní a východní straně 
fasády v nástavbách Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích,

■ schválila smlouvu o  nájmu nebytového prostoru o  výměře  
15,3 m2, nacházejícího se v  prvním nadzemním podlaží domu  
Renčova 2248/5, Brno, se společností Flat Building, s. r. o., Gabriely 
Preissové 2519/7, 616 00 Brno,

■ schválila příkazní smlouvu se společností S  – Invest CZ, s. r. o., 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž před-
mětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci 
stavby „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, 

■ vybrala jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na  staveb-
ní práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovi-
ce“ společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Mlýnská 
388/68, Trnitá, 602 00 Brno, a pověřila starostu městské části Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora Mgr.  Bc.  M. Viskota podpisem smlouvy 
o dílo s uvedenou společností,

■ schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši  1 300 000,- Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny 
Ječná – sadové úpravy, herní prvky“. 

Dana Filipi, místostarostka

Sečení travnatých ploch.  
Sekat, nebo nesekat?

Další suché a horké léto rozproudilo jistě velmi správnou deba-
tu o tom, jak přistupovat k údržbě zeleně ve městech. Týká se to 
i travnatých ploch, kdy se novým trendem stal požadavek na je-
jich nesečení, ponechání tzv. lučního porostu, který déle odolává 
vyschnutí a zadržuje lépe vodu. I naše městská část na vybraných 
plochách snížila počet pokosů a  některé trávníky jsme nechali 
dorůst do skutečně vysokého lučního porostu. Zaznamenali jsme 
i podněty občanů, kteří se divili, proč stále velké plochy zeleně dále 
sečeme, když média jasně ukazují na nový trend ponechání vyšší-
ho porostu. Je to proto, že ne všechny travnaté plochy ve městě 
jsou vhodné k ponechání v nesečeném stavu. Je důležité vědět, 
které druhy ploch můžeme ponechat, a které naopak sekat mu-
síme, i když třeba ne tak často. Trávník ve městě je totiž většinou 
svojí druhovou rostlinnou skladbou něco zcela jiného než travi-
ny na loukách, jimž nevadí, že občas přerostou. Městské trávníky, 
které nebudou sekány, mohou mít vážné problémy s expanzivní-

mi druhy rostlin a  velmi odolných plevelů. Některá města, která 
se rozhodla nesekat trávníky vůbec, tak již letos mají problémy a 
obávají se, jak budou plochy vypadat příští rok. Domníváme se 
proto, že žádný extrém není v  péči o zeleň vhodný, jistě i příští 
rok vytipujeme vhodné lokality pro vyšší luční porost, ale tam, kde 
to z výše uvedených důvodů možné nebude, ponecháme sečení, 
i  když třeba v  omezené míře. Zároveň hodláme udržet vysokou 
úroveň péče o keře a stromy na celém území městské části, a tam, 
kde je to vhodné budeme pokračovat ve výsadbě takových druhů, 
které budou odolné dnešním klimatickým podmínkám. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Program  Přednášek  Pro  
seniory  na  ii. PoLoLeTÍ  2019
klub seniorů Řečkovice – v budově bytového 
domu na ulici Renčova 5, Brno
19.  září v 16.00 hod.
Ing. Novák Jaromír | Skotsko
26.  září v 16.00 hod. 
Ing. Míča Jiří | Bulharsko
3.   říjen v 16.00 hod. 
Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. I Dunajská cyklostezka
17.  říjen v 16.00 hod. 
Ing. Charvát Jiří | Velké ostrovy středomoří
14.  listopad v 16.00 hod. 
Ing. Charvát Jiří | Jižní divoká Patagonie
26.  listopad v 16.00 hod.
Ing. Novák Jaromír | Mauricius
5.  prosinec v 16.00 hod. 
Ing. Andrej Lúč | Peru I. část
12. prosinec v 16.00 hod. 
Ing. Bobčík Ladislav | Obrázky ze zájezdů

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    

Zprávy ze zasedání rady městské části (dokončení ze str. 1)



3Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Proluka při ulici Terezy Novákové 
se konečně dočká využití

Příprava inženýrských sítí, komunikací a v první fázi výstavba 
dvou bytových domů. takové změny čekají v  dohledné době 
lokalitu terezy Novákové, kterou město už před lety vytipovalo 
jako jedno z  vhodných míst pro rozvoj bydlení. Nová zástavba 
dá navíc vzniknout „náměstí“, které poblíž dosud chybí a které 
budou moci k setkání a odpočinku využívat obyvatelé z celého 
okolí.

Do  třiadvaceti nových bytů, z  nichž bude část vyhrazená jako 
startovací pro mladé páry a rodiny, by se noví obyvatelé mohli podle 
plánu nastěhovat za tři roky. Prostory v přízemí obou domů využije 
i  širší řečkovická veřejnost. Zatímco v  jednom domě lidé naleznou 
novou moderní pobočku Knihovny Jiřího Mahena, ve  druhém pak 
sál sloužící pro různé kulturní či společenské události. Obě budovy 
budou mít v  podzemí k  dispozici parkovací stání a  jsou navrženy 
s ohledem na ekologické požadavky dnešní doby. Pomocí zelených 
střech bude například možné zachytávat dešťovou vodu a využívat ji 
ke splachování toalet. 

V  současné době se pro tento záměr dokončuje projektová 
dokumentace pro územní řízení, následovat bude zpracování 

dokumentace pro stavební povolení. Jeho získání předpokládáme 
v roce 2020, ve stejném roce pak vybereme zhotovitele a začneme 
stavět. Do  výstavby plánujeme aktuálně vložit zhruba 100 milionů 
korun. V dalších investicích pak bude možné pokračovat v okamžiku, 
jakmile se změní územní plán. Město si totiž pro tuto lokalitu nechalo 
před dvěma lety zpracovat objemovou studii, která v dlouhodobém 
výhledu navrhuje v zástavbě pokračovat. 

Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátorky

Vítání občánků v říjnu 2019
Vážení rodiče nově narozených dětí,
touto cestou Vás chceme upozornit, že v sobotu 5. října 2019 se 
opět uskuteční v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské 
části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené 
v  letošním i  minulém roce s  trvalým bydlištěm v  MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do  18. září 2019  
u  paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747, 
email: rihova@reckovice.brno.cz

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

zŠ Brno, Novoměstská 21, p. o.  
přijme do pracovního poměru  

na plný úvazek

uklízečku.
Nástup ihned.

kontakt: tel.541 321 508 
kancelar@zsnovomestska.cz

Víte kam s použitými oleji nebo vysloužilými pneumatikami? 
V Brně je to jednoduché

I  v  dnešní době se často stává, že lidé doma použitý jedlý olej 
vylévají do  dřezu, záchodu nebo různých výlevek. Zdá se to jako 
nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se přepáleného tuku zbavit. 
Takovéto zacházení s použitými oleji z domácností škodí životnímu 
prostředí, a navíc způsobuje i značné materiálové škody.

Oleje a tuky se totiž usazují v odpadním potrubí, které postupně 
zanáší, až ho zcela ucpou. Především v  panelových domech se 
tak může velmi snadno stát, že místo do  kanalizace začne kvůli 
ucpanému potrubí odpadní voda vytékat v níže položených bytech. 
Náklady na opravu zanesené kanalizační přípojky se mohou vyšplhat 
na  několik tisíc. V  horším případě může neřízená likvidace olejů 
a  tuků značně poškodit kanalizační infrastrukturu a  tuky způsobují 
problémy i v čistírnách odpadních vod.

Nakládání s  odpadními oleji upravuje novelizace vyhlášky 
k zákonu o odpadech z roku 2018, která od ledna 2020 stanoví obcím 
povinnost celoročního odděleného sběru jedlých olejů a  tuků. „Pro 
tyto účely máme již dnes na všech brněnských sběrných střediscích 
rozmístěny černé plastové popelnice s  nálepkou označující, že jde 
o  nádoby určené k  odkládání olejů z  domácnosti. Lidé by je měli 
přinášet v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených 
kbelících nebo kanystrech. Naše společnost zajistí jejich předání 
k  dalšímu zpracování v  souladu s  platnou legislativou,“ přiblížil 
předseda představenstva Filip Leder.

Pokud Brňané nechtějí nebo nemohou odevzdat láhev použitého 
oleje ve  sběrném středisku, mohou ji umístit v  uzavřené PET lahvi 
i do běžné černé popelnice na směsný komunální odpad. Z toho se 
totiž v  brněnském zařízení na  energetické využívání odpadu SAKO 
vyrábí teplo a elektřina a zároveň se šetří primární zdroje jako je ropa, 
zemní plyn nebo uhlí. V  konečném důsledku se tak z  odpadních 
olejů stává palivo, stejně jako při jejich recyklaci jakoukoliv jinou 
technologií.

„V Brně jsme před většinou obcí České republiky o krok napřed tím, 
že směsný komunální odpad vznikající na našem území neukládáme 
na skládky, ale energeticky ho využíváme. To dokážeme i s použitými 
jedlými tuky a  oleji, protože v  našem zařízení je jejich energetické 
využití snadno dosažitelné při splnění přísných environmentálních 
parametrů. Těší mě, že díky dlouhodobě funkčnímu a bezpečnému 
technologickému zařízení na energetické využívání odpadů mohou 
Brňané nakládat s odpady jednodušeji i za nižších celkových nákladů 
než v  převážné většině obcí, které tyto podmínky nemají,“ doplnil 
Filip Leder.

Dále občané Brna často řeší, kam se starými pneumatikami. 
Do popelnice nebo kontejnerů rozhodně nepatří. Občané je mohou 
zanechat přímo v  pneuservisu, kde je prováděna jejich výměna, 
nebo předat jejich výrobcům, prodejcům a distributorům, kteří mají 
v rámci zpětného odběru výrobků povinnost je zdarma převzít. 

Brňané mohou pneumatiky předat i  v  některých sběrných 
střediscích, avšak nikoliv jako výrobek s  ukončenou životností, 
ale jako odpad. Odevzdat je ale můžete jen ve  vybraných z  nich. 
Z  celkového počtu 37 středisek, které společnost SAKO obsluhuje, 
jich pneumatiky odebírá 14. Jejich seznam je snadno dohledatelný 
na  webových stránkách www.sako.cz. Převzetí pneumatik jako 
odpadu je zpoplatněné 30 korunami za pneumatiku bez disku a 55 
korunami za pneumatiku s diskem.

Sběrná střediska odpadu odebírající staré pneumatiky: Ukrajinská, 
Košuličova, Dusíkova, Jana Svobody, Páteřní, Zámecká, Plástky,  
J. Faimonové, Rysova, Oblá, Mikulčická, Sladovnická, Adamovská, 
Pod Kopcem.  

Mgr. Martin Drozd,  
vedoucí oddělení komunikace 
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Škola volá…
Vážení a milí literární gurmáni,
se zářím přichází nový školní rok, který se většiny z nás zase dotýká, 
ať aktivně v  pozici žáků, studentů a  učitelů, nebo více či méně 
pasivně v roli rodičů a prarodičů dětí školou povinných. Jistě mi dáte 
za pravdu, že dobrá kniha by nás měla vzdělávat v každém věku, a to 
nejenom novými poznatky a  informacemi, ale i vylíčením zajímavé 
problematiky, nevšedního prostředí nebo vykreslením rozmanitých 
hrdinů, jejich povahových rysů, pocitů a jednání. A určitě nám může 
od náročného studia či zaměstnání poskytnout oddych a relaxaci. 

V zářijových Chuťovkách tedy okusíme tituly, které se vzděláváním 
souvisí. Nový historický román josefa Bernarda Prokopa, autora 
oblíbené Lucemburské pentalogie o Karlu IV. a  jeho synech, čtivou 
formou přibližuje životní osudy, radosti a  starosti, záliby i  vrtochy 
nám blízké panovnice Marie Terezie. Román se jmenuje Marie 
terezie - symfonie života velké císařovny.

I v univerzitním prostředí může docházet ke zločinům. Bylo tomu 
tak ve  30. letech, kdy proslula špionážní skupina Cambridgeská 
pětka, a  je tomu tak i  v  současnosti, kdy se viníkem či obětí stává 
charismatický profesor na  cambridgeské univerzitě. Na  jaké straně 
zákona se ocitl, se dozvíme ve  špionážním románu Čas zrádců – 
Cambridgeská pětka, oceňované prvotině německé autorky Hannah 
coler.

Dojetí, drama i  poučení o  událostech 2. světové války, stejně 
jako chuť kávy a  recepty na  lahodné koláče přináší kniha teresy 
simonové krása a  jed oleandru. Mladá majitelka kavárny v  ní 
rozkrývá dramatický příběh z válečného Hamburku, když pohroužena 
do studia 80 let starého deníku odhaluje dávná tajemství a nečekané 
souvislosti i s vlastním životem.

Z literatury pro děti chceme tentokrát upozornit na velmi pěkně 
vypravené, poučné a  výtvarně atraktivní knížky z  naučné oblasti, 
které jistě zaujmou i  pobaví nejen dětské čtenáře. Nakladatelství 
Dobrovský vydává nový cyklus Génius, sérii stručných ale poutavě 
podaných životopisů významných osobností – Génius leonardo 
da vinci, Génius albert einstein, Génius Pablo Picasso a Génius 
stephen Hawking.

Se světem zvířat, jeho rozmanitostí i zákonitostmi nás seznamuje 
série nakladatelství Slovart, v níž zatím vyšly autorské knihy yuvala 
zommera velká kniha drobné havěti, velká kniha mořské havěti 
a nejnovější velká kniha opeřené havěti.

Se začátkem školního roku vás také chceme pozvat na  výstavu 
obrázků loňských prvňáčků ze ZŠ Horácké nám., které děti namalovaly 
ke knížkám přečteným v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, do něhož se ve 2. pololetí zapojily tři třídy z Uprkovy. Velký 

dík patří nejen dětem, ale také jejich rodičům a paním učitelkám, bez 
vzájemné spolupráce bychom tento projekt na  podporu dětského 
čtenářství nemohly uskutečnit. A dobrá zpráva pro letošní prvňáčky 
- opět máte možnost získat během září a října registraci do knihovny 
na  rok zdarma! Stačí přijít s  rodičem do  knihovny a  přihlásit se 
za čtenáře. Začátkem října se pak můžete těšit na tradiční Pasování 
prvňáčků na čtenáře knihovny. 

O tom, že knihovna je opravdu pro všechny, a to už od nejútlejšího 
věku, svědčí další celorepublikový projekt BOOKSTART – S  knihou 
do  života, do  kterého se od  září zapojuje i  naše pobočka. První 
setkání v  knihovně v  Řečkovicích proběhne 12. 9. od  16 do  17 
hod. a  zveme na  ně zejména rodiče s  dětmi ve  věku do  tří let. 
Seznámíme vás s  projektem, představíme knížky pro nejmenší 
děti na téma Za zvířátky do pohádky i vhodné knížky s radami pro 
rodiče a poskytneme prostor pro čtení, hraní i sdílení rodičovských 
a čtenářských zkušeností.

Abychom si při všem tom nabírání nových vědomostí uchovali 
i vzpomínky a zážitky z  léta, nebude chybět ani slibovaná výstavka 
pohledů, které jsme dostaly z  prázdninových cest. Pokud vás 
dovolená ještě čeká, můžete nám pozdrav také poslat, i  vaši 
pohlednici vystavíme. A  ještě upozornění pro děti a  náctileté: 
do  13. září byla prodloužena lhůta pro odevzdání deníčků podle 
prázdninové čtenářské výzvy. Jistě jste o prázdninách něco přečetli, 
tak se s námi o své literární úlovky podělte. Získáte knižní odměnu! 
Soutěž pro děti na září je opět v podobě tradičního kvízu, tentokrát 
z oblasti výtvarného umění.

Doufáme, že odpočati a  obohaceni o  prázdninové zážitky 
jste připraveni na  nové výzvy, které se školním rokem přicházejí. 
Přejeme vám jejich úspěšné zvládnutí, a  aby vám při tom byla 
nepostradatelným pomocníkem i pěkná knížka.

Mgr. Lucie Filipová a Mgr. Jitka Fukalová, pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Hody 2019 
Svatovavřinecké hody s  pořadovým číslem 28 se letos konaly 

o víkendu 9. až 11. srpna. Kdybych je měl zhodnotit několika slovy, 
byly omlazené, trochu deštivé a vydařené. 

Páteční hodové zvaní, v  sobotu dopoledne stavění máje, 
následované odpoledním předáním hodových práv chase 
a večerní zábavou. Navzdory částečné generační obměně v  řadách 
krojovaných probíhalo vše hladce. Jen ten sobotní déšť některé 
pasáže programu mírně komplikoval. Přesto se sobota pyšnila 
velice slušnou návštěvností. Celým dnem a  stejně tak nedělním 
odpolednem provázel moderátor Michal Isteník z Městského divadla 
Brno.  

Mé poděkování patří celé hodové chase, čítající letos 20 
dospělých párů a  40 dětí. Hlavní pár ve  složení Nikola Jančíková 
a Rostislav Drápela zvládl vše bravurně. Také chci poděkovat všem, 
kteří pomáhali, ať už s převozem máje, jejím stavěním nebo spoustou 
dalších nezbytných činností. Nechci zapomenout ani na zaměstnance 
našeho úřadu, kteří se na přípravách a organizaci významnou měrou 
podíleli.

V  neděli byla hodová práva navrácena zpět do  rukou starosty, 
pochopitelně pod podmínkou přislíbení dalšího termínu. Ten padl 
jasně a zřetelně – na 29. ročník se můžeme těšit 7. až 9. srpna 2020.

Marek Viskot, váš starosta

Placená inzerce

Placená inzerce
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Obrazy Královny sedmého nebe

V  říjnu v  Galerii Na  radnici přivítáme výtvarnici a  lektorku tance 
paní Alexandru Malíkovou, známou jako Královna sedmého nebe. 

Paní Alexandra tvoří obrazy různými technikami, některé jsou 
namalovány akrylem, některé olejem, některé štětci, některé prsty. 
K malování ji inspirovalo prostředí v Řečkovicích, kam se přestěho-
vala před více než deseti léty. Její obrazy skýtají mnoho vrstev, tvarů. 
Inspiraci čerpá především z pocitů z krajiny, která ji obklopuje. Noříte 
se do pocitů a možností, její obrazy nesou energii přítomného oka-
mžiku. To, co vidíte, ve  vás vyvolá další představy a  pocity. Zajíma-
vostí jejích obrazů je možnost obraz otočit - a uvidíte jiný fascinující 
pohled na svět. 

Výstava bude zahájena vernisáží ve  středu 2. října v  17 hodin 
a potrvá do neděle 6. října 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý 
den od 14 do 17 hodin. 

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

Vladislav Musil, předseda komise

Placená inzerce

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

v pondělí 30. září 2019 v 15.00 hodin

DEN SENIORŮ 
NA RADNICI

Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.

Čeká vás kulturní program v podání studentů  
brněnské konzervatoře,  

přednáška MgA. Pavla Maňáska o Islandu  
a povídání se starostou městské části 

Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
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Část programu letošního Dne  
seniorů na  radnici zajistí Konzervatoř 
Brno. Brněnská konzervatoř vznikla 
v roce 1919. Jejím zakladatelem a prv-
ním uměleckým ředitelem byl Leoš 
Janáček. Je to nejstarší renomovaná 
umělecká instituce na  Moravě. Mezi 
její absolventy patří například her-
ci Karel Höger, Ladislav Pešek, Eliška  
Balzerová, klavírní virtuos Rudolf  
Firkušný nebo operní pěvec Richard 
Novák. Požádali jsme ředitele brněn-
ské konzervatoře MgA. Pavla Maňáska 
o krátký rozhovor.

Pane řediteli, které obory se na  konzervatoři vyučují a  kolik zde 
v současné době studuje žáků? 

V  současnosti vyučujeme hru na  všechny orchestrální nástroje 
a další hudební nástroje, které nejsou v klasickém orchestru obvyklé, 
jako například cimbál, akordeon, kytara, a od letošního roku také hru 
na  cembalo a  saxofon. Dále vyučujeme zpěv a  hudebně-dramatic-
ké umění. Každoročně naši školu navštěvuje přes 350 žáků a zájem 
o studium u nás převyšuje několikrát kapacitu naší školy.

Vaše škola letos slaví sté výročí svého vzniku. Jaké akce k  této  
významné události připravujete?

Především to bude inaugurační koncert při příležitosti otevření 
nového koncertního sálu konzervatoře 19. 9. 2019. Současně plá-
nujeme slavnostní koncert v  Janáčkově divadle 8. 11. 2019 v 18:00 
hodin, na který zveme všechny absolventy školy, širokou odbornou 
i laickou veřejnost a také zástupce z řad politického života.

Zmínil jste otevření sálu v prostorách školy. Slouží sál jenom stu-
dentům, nebo jsou vaše koncerty a divadelní představení přístupné 
i veřejnosti?

Jsem velmi přesvědčen, že nový „Koncertní sál Leoše Janáčka“ 
se brzy stane magnetem brněnské kulturní scény a  pochopitelně 
odrazovým můstkem pro naše mladé talenty z  Konzervatoře Brno. 
Všechny koncerty naší konzervatoře jsou přístupné veřejnosti, a  je 
jistě zajímavé sledovat začínající hvězdičky v rozpuku mládí a v živel-
né kondici. Všichni návštěvníci jsou u nás srdečně vítáni. Stačí pouze 
sledovat naše webové stránky a začít objevovat nové talenty ve své 
skvělé formě a současně si prohlédnout i nový koncertní sál.

Vy sám jste absolventem kroměřížské konzervatoře a  pražské 
AMU. Ředitelem brněnské konzervatoře jste od  roku 2009. Kde jste 
působil předtím?

Profesionálně jsem působil na  poli výkonného umění i  se svou 
ženou, hudebnicí Vierou Gulázsiovou, 16 let v  Reykjavíku. Zastával 
jsem funkci ředitele ZUŠ, varhaníka, korepetitora, učitele, působil 
jsem jako sbormistr, dlouhodobě jsem učil na Islandské herecké vy-
soké škole, pracoval jsem jako překladatel pro české firmy atd. Krátce 
po svém návratu do naší vlasti jsem se začal plně věnovat brněnské 
konzervatoři.

O  Islandu se říká, že je to země ledu, sopek a  polární záře.  
Jaký je tam život? 

Island je jednou z  nejkrásnějších, nejbezpečnějších a  nejbohat-
ších zemí planety, která má nejdelší demokratickou tradici a  dala 
světu i první prezidentku. Na Islandu se dá skutečně zažít a pochopit 
výraz panenská příroda a polární záři lze často vidět i v hlavním měs-
tě.  Žije se tam velmi pohodlně, a to zejména kvůli perfektně fungující 
a jednoduché elektronické státní správě.

Rozhovor připravily Dana Filipi a Kateřina Svobodová

Rozhovor s ředitelem Konzervatoře Brno

fotografie: Tomáš Trojan

Pojišťovna už Vám od 1. srpna na brýle nepřispěje  
Přijďte si pro nové brýle přímo k nám

Vyšetříme  
Váš zrak

A NAVÍC

Při koupi brýlí u nás Vám poskytneme slevu  
ve výši bývalého příspěvku pojišťovny.N

Palackého nám 2, Řečkovice • www.nekudaoptik-kurim.cz • tel. 604 308 352

individual 90x130.indd   1 17.7.2019   18:19:58

zÁPisy do krouŽkŮ na školní rok 2019/2020
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  |  čtvrtek 12. 9. 2019
od 15 do 18 hod.

Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino,  
Jana Podzemná, 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 

Placená inzerce
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ZÁJEZDY PRO seniory
Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový 
zájezd pro seniory: ve středu 18. září 2019, odjezd v 07:30 hod. 
od budovy radnice MČ Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého 
nám. 11, návrat do 21:00 hod. 
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder 
na Slovensku. Přihlásit se lze pouze osobně na radnici MČ, 
Palackého nám. 11, přízemí, dveře č. 107, v pondělí dne  
9. září 2019 od 09:00 do 12:00 hod. 

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový  
zájezd pro seniory: ve čtvrtek 26. září 2019, odjezd v 07:30 
hodin od budovy radnice MČ Řečkovice a Mokrá Hora,  
Palackého nám. 11, návrat do 18:00 hod.
Trasa:  – prohlídka zámku, zámeckého parku a muzea kočárů  

 v Čechách pod Kosířem,
 – návštěva podzimní zahrádkář. výstavy ve Věžkách 

 u Kroměříže,
 – prohlídka nového moderního kostela sv. Václava 

 v Sazovicích u Otrokovic.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je 
možno před přednáškou ve velkém zasedacím sále radnice 
MČ ve dnech 4. září, příp. 18. září 2019 od 15:15 do 16:00 hod., 
u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 250,- Kč.

Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový  
zájezd pro seniory: v úterý 1. října 2019, odjezd v 07:30 hod.  
od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích,  
návrat do 18:00 hod. 
Trasa:  – prohlídka hradu Svojanov a města Svitavy,
 – návštěva prameniště Březová nad Svitavou,
 – prohlídka zámku v Letovicích.
Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je 
možno před přednáškami v prostoru Klubu seniorů,  
Renčova 5, ve dnech 19. září, příp. 26. září 2019 od 15:00 
do 16:00 hod., u paní Jarmily Bobčíkové.  
Cena zájezdu je 250,- Kč.

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PET LAHVÍ NA PLAVÁNÍ V PLASTU 
EXKURZÍ DO NAŠICH PROVOZŮ
LIDÍ UVIDÍ PROSTORY STARÉ SPALOVNY
HRNÍČKŮ VYSLANÝCH DO SVĚTA
JÍZD V POPELÁŘSKÉM AUTĚ
MINUT MÓDNÍCH PŘEHLÍDEK    
REFLEKTORŮ SVÍTÍCÍCH NA NAŠE ZAŘÍZENÍ
MINUT SVĚTELNÉ SHOW
HERNÍCH STANOVIŠŤ
PROMENÁDY POPELÁŘSKÝCH AUT
HASIČSKÉ ZÁSAHY
SPOLEČNÝ ZÁŽITEK
… A SPOUSTA DALŠÍCH PŘEKVAPENÍ
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Na  třetí zářijovou sobotu se v  SAKU chystá Noc otevřených 
dveří. Industriální prostředí v  kombinaci s  kouzlem světel nabídne 
jedinečnou atmosféru

V  sobotu 21. září se můžete zajít podívat, jak to v  SAKU vypadá 
po  setmění. Proběhne totiž Noc otevřených dveří, která vám 
zábavnou formou přiblíží, jak se v  Brně zpracovává odpad. Kromě 
bohatého doprovodného programu pro děti i  dospělé budou již 
tradičně probíhat každou hodinu komentované prohlídky provozu. 
Letos si navíc můžete úplně poprvé vyslechnout „příběh starého 
kotle“ v běžně nepřístupných prostorách, kde kdysi stál.

Na  pódiu se vystřídá hned několik účinkujících. Těšit se můžete 
na  jedinečnou světelnou UV show, několik módních přehlídek, 
hasičské zásahy a na  řadu zajímavých rozhovorů. Ani letos nebude 
chybět představení různých typů popelářských aut, které si můžete 
nejen prohlédnout, ale celý den se v nich bude i vozit. Ve swapovém 
obchodu si vyměníte oblečení, které už nenosíte, za  něco 
zajímavějšího. V re-use bazárku si zase za symbolickou cenu pořídíte 
úplné poklady, a navíc tak pomůžete dobré věci. Aby si i ti nejmenší 
přišli na  své, jsou připravené skákací atrakce, mistrovství plavání 
v plastu, jízda v popelnicích. Na vlastní kůži si děti mohou vyzkoušet 
svážení a třídění odpadu v ulicích makety malého městečka.

„Touto akcí bychom chtěli lidem ukázat, jak se u nás v Brně odpady 
smysluplně využívají, ať už materiálově nebo energeticky. Těší mě, 
že lidé v  tomto směru nejsou lhostejní a chovají se ke svému okolí 
odpovědně a ohleduplně, což ukazují jak pozitivní statistiky v oblasti 
třídění odpadů, tak i  zájem o  akce, které pro ně pořádáme,“ říká 
předseda představenstva <společnosti SAKO Filip Leder.

Celou akcí bude provázet moderátor rádia Krokodýl Jarek Hemala.
Pozor, na prohlídky je nutná předchozí registrace na www.sako.cz, 

která bude spuštěna v pondělí 2. září.
Mgr. Martin Drozd 

vedoucí oddělení komunikace 

Díky za podporu, získali jsme 634 hlasů, a  tím jsme zaujali pozi-
ci nejvíce podpořeného projektu v Řečkovicích a 5. místo ze všech  
navržených 79 projektů z celého Brna.

Všem moc DĚKUJEME, jsme rádi, že Vás toto téma zajímá.
Pro ty z Vás, kteří o (H)ráji ještě neslyšeli, jedná se o projekt v rámci 

participativního rozpočtu města Brna. V přední části proluky na ulici 
Terezy Novákové plánuje město výstavbu polyfunkčních domů. 
Avšak zadní část proluky má být i  nadále nevyužitá, a  proto si 
myslíme, že právě toto místo by si zasloužilo, aby bylo konečně 
otevřeno veřejnosti. 

V  letošním ročníku participativního rozpočtu jsme přihlásili 
projekt přeměny části tohoto pozemku v  místo setkávání a  her. 
Ten by tak vytvořil hezký přechod mezi novou a  starou zástavbou. 
V současné době je pozemek částečně zanedbaný, zároveň zde ale 
vznikl pestrý, živý kus přírody. Chceme využít toho, co zde vzniklo, 
a  pomocí minimálních zásahů zeleň jako lesík – háj zpřístupnit. 
Máme (H)ráj ve městě uprostřed zástavby!

Ze současných řečkovických projektů získal náš návrh největ-
ší podporu. Takto vysoká podpora veřejnosti ukazuje, že občany 
v Řečkovicích projekt zajímá. Loni jsme se s naším projektem dostali 
do finále a získali přes tisíc hlasů, což sice nestačilo na vítězství, ale 
i tak jsme se umístili na 18. místě mezi všemi 78 projekty v Brně a na  
2. místě v Řečkovicích.

V letošním roce jsme věřili v ještě větší podporu Vás, občanů. Při 
posuzování proveditelnosti však příslušné odbory magistrátu města 
Brna překvapivě došly k  závěru, že záměr, který vloni proveditelný 
byl, letos proveditelný není.

Protože nám na  věci i  nadále opravdu záleží, oslovili jsme pana 
starostu a  projednali jsme s  ním záměr a  možnosti realizace třeba 
v úspornější variantě. Během diskuze jsme otevřeli možnost realiza-
ce našeho hájku díky aktivní účasti řečkovických občanů a finanční 
pomoci městské části. Jednalo by se o úspornější řešení. Věříme, že 
najdeme i zde vaši podporu a podaří se tak zpřístupnit Řečkovákům 
stávající městský zelený pozemek.

Eva Matoušková

„Dáme na Vás“ - Řečkovický (H)ráj
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Soustředění Pampelišky Ř13, 

Polnička 21.–23. 6. 2019
Oddíl Pampelišky Ř13 při TJ Sokol Brno-Řečkovice pořádal  

v  termínu 21.-23. 6. 2019 taneční soustředění. Akce se zúčastnilo 
celkem 30 dětí a  5 dospělých osob. Ubytování bylo zajištěno 
v turistické ubytovně Sokola v Polničce. Stravování jsme si zajišťovali 
sami, v ubytovně byla k dispozici plně vybavená kuchyň. Dopravu jsme 
absolvovali z Brna do Žďáru nad Sázavou vlakem, posléze linkovým 
autobusem a částečně pěšky. Byla zajištěna dvě doprovodná vozidla. 

Cílem soustředění bylo „stmelení“ kolektivu, poznání se blíže 
navzájem a  především taneční příprava na  řečkovické Vavřinecké 
hody, kde děti vystupují. Program byl těmto parametrům uzpůsoben. 
Taneční tréninky probíhaly několikrát denně, a  to v  tělocvičně 
nebo na  fotbalovém hřišti, byly však prolnuty soutěžemi a  hrami 
zaměřenými právě na společnou práci v kolektivu.

Celé soustředění se neslo v  duchu „Letopisů Narnie“ – hledání 
ztracených ostrovů na  konci světa, vytvoření podmínek pro život 
na ostrově a následně získání důležitých kamenů od čtyř přírodních 
živlů. Všem družinám se práce podařila, děti ostrovy objevily, oživily 
a kameny získaly. Měly i štěstí, při večerní hře se všechny setkaly se 
lvem Aslanem, který byl dětem po celou dobu nablízku a v nebezpe-
čí je chránil.

V neděli proběhla soutěž ŘečkDance – besedy, kdy děti postup-
ně zatančily všechny besedy. Byla ustanovena „přísná“ porota, která 
měla vybrat ty nejlepší taneční páry. Bylo to velmi těžké klání, děti se 
moc snažily, dokonce si i zpívaly, a tak nebylo ani vítěze, ani poraže-
ného. 

Všechny děti, ale i my dospělí jsme si tak domů přivezli plno zážit-
ků, nových poznatků a krásný pocit z dobře odvedené práce. Na zpá-
teční cestě ve  vlaku děti odhlasovaly, že příští rok zase uděláme 
soustředění a že se určitě všichni zúčastní. Unavené, ale spokojené 
děti jsme předali v Brně na nádraží v Řečkovicích rodičům a rozloučili 
jsme se s  tím, že účel, proč jsme na soustředění vyrazili, se naplnil, 
děti měly možnost se o sobě vzájemně více dozvědět a naučit se tak 
spolu komunikovat a spolupracovat.

Irena Zahrádková, TJ Sokol Brno-Řečkovice

NABÍzÍ BEzPLATNé UKázKOVé LEKcE
přípravek pro maminky s nejmenšími dětmi a zápis do oborů 
pro děti i dospělé v Žabovřeskách v RUBÍNKU, Poznaňská 10. 
Rezervace: brno.yamahaskola.cz, tel. 603 943 213.
3. září:  Zobcová flétna a Kytara pro děti i dospělé v 17.00
4. září:  Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců) v 9.00 
PRVNÍ KRůČKY K HUDBĚ (1,5 - 4 roky) v 10.00
5. září:  Rytmické krůčky (4 - 6 let) v 16.30 
9. září:  První krůčky k hudbě v 9.00, Robátka v 10.00 a 11.00 

NESMÍRNÝ VESMÍR
Hudební škola YAMAHA a  spolek Hudební nadšenci zvolily 
pro letošní rok příznačné téma jubilejního 20. letního tábo-
ra - Nesmírný vesmír. Do  výcvikového střediska kosmonautů 
v  Hodoníně u  Kunštátu přijeli účastníci z  Řečkovic a  dalších 
městských částí 13. července a  odjížděli 20. července, den 
před 50. výročím přistání prvního člověka na  Měsíci. Hned 
první odpoledne se pokoušeli sestrojit raketu, v dalších dnech 
probíhal výcvik kosmonautů včetně fyzických testů, přespání 
pod hvězdnou oblohou, dvacetikilometrová „cesta na  plane-
tu“, sestavení lunochodu a  nalezení zdroje energie, úniková 
hra apod. Těmto tematickým aktivitám vždy předcházelo do-
poledne s hraním na nástroje (zobcové flétny, kytara, elektric-
ká kytara, keyboard), se zpěvem, tancem, výukou angličtiny, 
sportovními a  výtvarnými činnostmi, dramatickou výchovou. 
Radost ze zážitků a nových kamarádství vystřídaly slzy dětí při 
loučení a slib, že se do roka a do dne setkají na dalším táboře. 
Poděkování patří všem organizátorům i vedoucím za důklad-
nou přípravu a pohodový průběh. Foto z akce a další informace 
na facebook.com/YamahaBrno.

Jan Polák

Vilém Tell
Akce pro kluky a holky od 5 let

její již 6. ročník proběhne 
v sobotu 12. října 2019 od 9:30 do 12:30 

na hřišti na Horáckém náměstí 
Vilém Tell je švýcarský lidový hrdina, dalo by se říci, že je to  
Robin Hood Švýcarska. Tento Švýcar vedl svůj lid v boji za svobo-
du. Jeho symbolem byla kuše, se kterou uměl mistrně zacházet 
a snad nikdy neminul cíl. A jak jste na tom vy?
Přijďte si vyzkoušet své schopnosti a  dovednosti v  zacházení 
s lukem, prakem, vzduchovkou a v dalších aktivitách spojených 
s přesností, mířením a postřehem. Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás organizátoři z oddílu Vlčí stopa. Přijďte a užijete si 
sobotu spolu s námi!

Radmila Zavadilová, vedoucí oddílu

Dagmar_inzerce_90x40__01_tisk.indd   1 26.7.2019   15:17:29

Placená inzerce
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Sbor Páně Církve československé husitské je místem, kde jsou pra-
videlně slouženy bohoslužby. Je ale také zároveň místem, kde se du-
chovní rozměr prolíná s rozměrem uměleckým. Díky spolku Verbum 
et musica, který v naší městské části působí již po dobu devatenácti 
let, se mohou obyvatelé nejen Řečkovic a Mokré Hory seznámit s růz-
nými uměleckými projekty a umělci, kteří právě svým uměním, talen-
tem a pílí vydávají svědectví o darech, kterými nás Hospodin obdaro-
vává. Vedle zvučných jmen, jakými jsou Alfred Strejček, Štěpán Rak, 
Josef Somr, Jaroslav Tůma, Jan Hartl, Zdeněk Plech nebo Petr Kostka, 
je Sbor Páně otevřen i  mladým nadějným umělcům. Při výstavách, 
koncertech, divadelních představeních či literárně–dramatických 
pořadech bylo dbáno na to, aby všechny umělecké počiny zůstávaly 
dostupné i lidem ze slabších sociálních vrstev, jako jsou mladé rodiny, 
či naopak senioři, anebo lidem s pohybovým či jiným handicapem.

Ale k dnešnímu koncertu: kdekdo pravděpodobně slyšel tvrzení, 
že varhany jsou královským nástrojem. Málokdo však ví, že primitivní 
varhánky znali již Izraelité a že varhany do chrámů zavedl již v 7. sto-
letí papež Vitelianus. Trubka jako nástroj oslavující Boha je znám snad 
od nepaměti, jak to dokazuje nejen Bible. Koncert obou těchto ná-
strojů si budeme moci vyslechnout ve Sboru Páně v podání mladých 
sympatických umělců Karla Mužátka a  Matěje Boka. Oba interpreti 
spolu účinkují od začátku roku 2018, a za tak krátkou dobu si již vydo-
byli své místo úspěšně odehranými koncerty po celé republice. Mimo 
jiné se soustřeďují na provedení skladeb Matěje Boka v jeho originál-
ních aranžích, kdy se snaží vytvořit nové a neotřelé pojetí koncertů 
na trubku a varhany. 

Karel Mužátko vystudoval hru na trubku na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka pod vedením Zdeňka Šedivého a Radomíra Pobořila. Aktivně 

se věnuje klasické hudbě, jazzu i dalším žánrům. Působí v Orchestru 
Ježkovy stopy, Golden Big Bandu Prague či divadle ABC. Slyšet ho 
také můžeme v kapelách Kašpárek v rohlíku, Gin In Jam či Lovesong 
Orchestra. Od června také působí v Městském divadle v Kladně. Mezi 
jeho úspěchy v klasické hudbě patří první místo na soutěži konzerva-
toří v Pardubicích v roce 2016. 

Matěj Bok je nejen varhaníkem, nýbrž i  skladatelem, aranžérem, 
kytaristou a  bubeníkem. Je autorem a  aranžérem většiny skladeb, 
které zazní v podání obou umělců. V současné době dokončuje závě-
rečný ročník Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru hry na klasickou 
kytaru. Vedle klasické hudby se velmi aktivně věnuje metalu (kape-
la Into Catharsis).

Mladí umělci si pro nás připravili nevšední program. Hned v úvo-
du koncertu zazní dvě neobvyklé skladby. Jedná se o první větu ze 
třetí Schumannovy symfonie Es dur - tedy původně o dílo napsané 
pro symfonický orchestr - upravenou pro dvojici muzikantů a Etudu 
Op. 8. No. 11 od A. N. Scriabina - původně skladbu pro sólový klavír. 
Opět zazní v  originální aranži. Ve  střední části koncertu vyslechne-
me dvě části z Rostocker Suite - jedná se o nejstarší skladbu, která 
Sbor Páně rozezní. Posluchače poté potěší varhanní improvizace a tři 
kratší svěží skladby Matěje Boka nebo též druhá věta Koncertu pro 
trubku Es dur od J. Haydna. Závěr koncertu přiblíží všeobecně známé 
Ave Maria od F. Schuberta. Vrchol koncertu pak tvoří skladba Death 
and the Healing od současné severské kapely Wintersun. Kdybychom 
měli koncert charakterizovat jednou větou, mohli bychom napsat, že 
celý posluchače čeká velmi dynamický a pestrý a pro toto nástrojové 
obsazení netradiční večer. 

Proto přijměte naše pozvání na  vystoupení výše představených 
mladých umělců a nechte se unést nejen krásou hudby, nýbrž i mlá-
dím obou umělců. Koncert TRUBKA A VARHANY bude uveden ve Sbo-
ru Páně, Vážného 6, Brno–Řečkovice dne 22. září 2019 v 19:00 hod. 

Místa v  liturgické síni je možno si rezervovat prostřednictvím 
e-mailové adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky na  tel. čísle 
776 032 149. Podrobnější a aktuální informace naleznete na webo-
vých stránkách www.verbumetmusica.com. 

Vstupné je formou dobrovolného daru, jehož doporučená výše 
činí 100 Kč. Výtěžek koncertu bude věnován na  podporu projektu 
„Centrum křesťanské kultury“.

Vratislav Jan Marša 
farář CČSH, spolek Verbum et musica

Koncert TRUBKA A VARHANY

Brontosauří dětský oddíl 
Vlčí stopa 

vstoupí do dalšího, již 46. roku oddílové činnosti 
12. září 2019 v 17 hodin.

Kluky a holky od 7 let se zájmem o přírodu, táboření, hry  
v klubovně i v přírodě a spoustu dalších činností v partě kama-
rádů rádi uvítáme v oddílové klubovně v zahradě za ulicí Luční.
Další informace na http://vlcistopa.brontosaurus.cz

Radmila Zavadilová, vedoucí oddílu

Bacha na Mozarta! v Brně
Soubor czech ensemble Baroque přináší klasicistní a  barokní 
hudbu 1. jakosti a  zahajuje sezónu už 18. září 2019 lahůdkami  
z kroměřížského archivu. 
Chybět v ní nebude Mozartovo Requiem či barokní módní přehlídka. 
Doporučujeme všech 8 koncertů a  kouzelných večerů s  hudbou, 
která je balzámem na nervy.

www.bachanamozarta.cz

Placená inzerce

fotografie: Tino Kratochvil
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MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce, sádrokartony, podlahy. Platba 
hotově=Sleva 250 Kč! Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316
MALÍŘ POKOJů, tel: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKáŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
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
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
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
REKONSTRUKcE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
Kurz pro zdravé oči a zlepšování zraku, začátek kurzu  
pro začátečníky od 8.10.2019 více na www.sanceprooci.cz,  
mobil: 603 866 263
Celoroční kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou pro děti 8–13 
let a 13-18 let, www.opravdovysvet.cz, mobil: 603 866 263
zuzu English nabízí prožitkové kurzy angličtiny pro děti zábavnou  
a současně i efektivní formou bez učebnic! 10 let praxe, stovky 
nadšených dětí a spokojených rodičů. Kapacita kurzu je omezena. 
Neváhejte a registrujte se na www.anglictina-zuzu.cz. Ukázky výuky 
proběhnou ZDARMA pro přihlášené zájemce v pondělí 9. 9. 2019 
v 15.00 pro děti 1. a 2. tříd a v 16.00 pro děti 4-6 let v tělocvičně 
Sportareálu Družstevní v Řečkovicích. Těšíme se na vás.
PRODáM pozemek pro stavbu RD v Nuzířově – Malhostovice. 
Pozemek 1731 m2, rovinatý, orient. na jih 18* 97m je určen 
k zástavbě. 
Cena: 2800 Kč/m2. Kontakt: 722 299 245

PRODáM pánské terk. repas. elektrokolo Merida Cross, motor  
přední kolo, baterie zadní nosič, ovl. panel s LED kontrolkami. 
Cena: 8000 Kč/dohoda. Kontakt: 602 721 672
BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ul. Husitská 14.  
Nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy,  
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte 
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18 jsme tu pro Vás.
Nabízíme nebytové prostory k PRONáJMU v RD v Řečkovicích,  
v blízkosti MHD, celkem 55 m2, vhodné jako kanceláře.  
Více info na T: 737 577 388.
Nabízíme REKLAMU na štítu rodinného domu v Řečkovicích  
o velikosti 35 m2, více info na T: 737 577 388.
MONTáŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151
PRONáJEM garážového stání v bytovém domě u konečné tramvaje  
v Řečkovicích. Tel: 731 447 100
ELEKTRIKáŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,  
hromosvody. Tel: 608 850 834
Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou 
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
Veterinární ambulance a prodejna krmiv na ul. Hrázka 7 v Brně- 
Medlánkách zahájila provoz. Čipování, očkování, léčby. 775 055 136
KADEŘNIcKé SLUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz
Společnost P.F. art, spol. s r.o, Gromešova 769/4, Brno-Řečkovice,  
zabývající se kancelářskou činností hledá pracovníka na úklid  
v rozsahu cca 3x týdně 1-2 hodiny na DPP.  
Předpokládaná odměna 5–7 000 Kč za měsíc.  
Podrobnější informace – Ing. Sekanina 606 605 087.
Už víc jak dvacet let zpracováváme ÚČETNIcTVÍ, DAŇOVOU  
EVIDENcI, MzDY a vše OSTATNÍ pro podnikatele i neziskové  
organizace včetně jejich zastupování na úřadech státní správy. 
Máte zájem? Volejte 776736866, pište InVV@outlook.com 
PŘIJMEME prodavače na HPP nebo DPP pro prodejnu potravin  
(nástup možný ihned) v nově postaveném objektu na konečné 
tramvaje č.1 v Řečkovicích. Kontaktujte nás tel. 702 022 033 nebo 
mailem hd@edegroup.eu.  Staňte se součástí pohodového týmu !

PLACENÁ INZERCE

Brněnské dny  
pro zdraví  
v PÍSEČNÉM  
CENTRU

Měřičkova 20, Řečkovice
všechny uvedené akce jsou pro 

návštěvníky zdarma

Šance pro oči - přednáška a ukázky cvičení pro zdraví našich očí
Přednáška o tom, co potřebují naše oči v jakémkoliv věku 
a zdravotním stavu. Ukázky cvičení, dech a automasážní 
techniky v oblasti obličeje a vhled do práce s dominantním 
a pasivním okem. 
den a hodina konání: 24. 9. 2019 17:30 - 19:00
Více na www.sanceprooci.cz
Není nutná rezervace

relaxační technika - kreslení pravou mozkovou hemisférou
Přednáška, která představí, jaké netušené možnosti nám nabízí 
pravá hemisféra. Vysvětlí, jak je možné, že opravdu každý člověk, 
i ten který kreslit neumí, dokáže nakreslit krásný portrét.
den a hodina konání: 24.9.2019 19:30 - 20:30
Více na www.opravdovysvet.cz
Není nutná rezervace

jóga pro začátečníky a pokročilé, den a hodina konání:  
25. 9. 2019 10:00 - 10:45
jóga pro těhotné, den a hodina konání:  
25. 9. 2019 11:15 - 12:00
Pro lekce jógy je nutné si rezervovat místo na www.jogaeva.cz

Hormonální jóga podle dinah rodrigues, den a hodina 
konání:  
25. 9. 2019 17:00 - 18:00
Více na www.alicetvaruzkova.cz
Není nutná rezervace

Program pro děti 1,5 - 6 let zábavné učení s pískem 
Písečné centrum nabízí 60 pomůcek pro práci s pískem, které 
formují jemnou i hrubou motoriku ruky. Pro správné držení těla 
jsou nachystané nášlapné pomůcky v písku. Určeno pro děti 
od 1,5 roku včetně dětí mladšího školního věku.
den a hodina konání: 27. 9. 2019 9:00 - 12:00
Více na www.pisecnecentrum.cz
Pro účast na naší akci je nutná rezervace na 
pisecne@centrum.cz v časech:
9:00 - 10:00
10:00 -11:00
11:00 - 12:00 

Mgr. Martina Šopfová Bajerová
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Sportovní program na záŘÍ:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
8. 9. Řečkovice : Řícmanice 16:00 hod.
22. 9. Řečkovice : Chrlice 15:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Národní házená – 2. liga mužů skupina B
7. 9.  1. NH Brno : Stará Ves n/O 16:00 hod.
8. 9.  1. NH Brno : Vítkovice 10:30 hod.
22. 9.  1. NH Brno : Humpolec 14:00 hod.
28. 9.  1. NH Brno : Osek n/B 16:00 hod.
29. 9.  1. NH Brno : Pustějov 10:30 hod.
(hřiště ZŠ Novoměstská)

Futsal – 2. C a 3. A třída mužů
8. 9. celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
14. 9. celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
15. 9. celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
28. 9. celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
(orelské sportoviště na Družstevní)

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

OKČT Moravská Slavia Řečkovice
pod záštitou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora
pořádá

dne 13. – 14. 9. 2019
40. ročník 
turistického dálkového pochodu  IVV

BRNĚNSKÁ
PODKOVA

 Start a cíl:  Palackého nám. 9, Brno-Řečkovice  
(budova bývalého pivovaru)
13. 9. – 100 km: start 20.00 – 21.00
14. 9. trasy pěší: 8, 16, 27, 40, 50 km, start: 6.00 – 10.00  
(trasy 8 km do 14.00) 
cyklotrasy: 18,30,60 km, start: 6.00 -14.00 
 Ukončení pochodu:  14. 9. 21:00
Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli diplom  
a malou pozornost. Občerstvení zajištěno. 
Startovné: děti do 6 let zdarma, ostatní 30 Kč. 
 Informace:  606 276 185, pokorny.mvdr@centrum.cz,  
www.kct.cz, 602 970 786, mach.ek@seznam.cz

Trasy pochodu vedou zalesněnou krajinou na severozápadním okraji Brna, 
oblastí již od dávných dob našimi předky vyhledávanou k procházkám  
a rekreaci. Na trasách se nachází množství přírodních i kulturních zajímavostí 
i řada příjemných hospůdek, kde se znavení poutníci mohou posilnit.

Těšíme se na Vaši účast

Týden pro klima
Vážení sousedé,
jedním z témat, které v poslední době rezonuje v mnoha diskuzích, 
jsou klimatické změny. Nemusíme chodit daleko a  při pohledu 
na  vyprahlé Palackého náměstí, které místy připomíná polopoušť, 
je nám až smutno. Město Brno bere naštěstí situaci vážně a v těchto 
měsících připomínkuje a  chystá se schválit Akční plán udržitelné 
energetiky a  klimatu, který najdete na  webových stránkách města 
(https://cutt.ly/SEcAP). Tento plán obsahuje podrobnou analýzu 
a návrhy proklimatických opatření v oblasti dopravy, bydlení a jiných 
sfér. Další pozitivní věcí také jistě je, že v Brně roste počet akcí, které 
upozorňují na  rizika spojená se změnou klimatu. Druhá polovina 
letošního září se tak ponese v  duchu tzv. Týdne pro klima (20.–27. 
9.), který bude obsahovat různá setkání mající za cíl upozornit právě 
na  tuto palčivou problematiku. Podrobné informace naleznete 
na  webu tydenproklima.cz. My se také vzhledem k  naší činnosti 
budeme snažit analyzovat situaci v  Řečkovicích a  určit, co je třeba 
v naší městské části učinit, aby se efektivně bojovalo s nedostatkem 
vody, zvyšováním emisí CO2 a dalšími negativními jevy, které změny 
klimatu provázejí. 

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva 
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NOC SOKOLOVEN

GENERÁLNÍ PARTNER 
PROJEKTU

HLAVNÍ PARTNER 
 PROJEKTU

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 
PROJEKTU

PARTNEŘI ČOS

28. 9. 2019 / T.J. Sokol Řečkovice
Vážného 19, 621 00 Brno – Řečkovice

PROGRAM:
15:00 – 17:00 Dobrodružná výprava pro děti – po stopách lva Aslana
15:30 – 18:30 Sokolské řádění s Janou, Tomášem, Patrikem a Jirkou
17:00 – 18:30 Střelba kuší na terč s Petrem
18:30 – 19:15 Aerobik s Kamčou
19:30 – 20:30 Jóga se Zuzkou
21:00 – 01:00 Turnaj družstev ve florbale, volejbale

Navíc každou sudou hodinu – 16, 18, 20, 22 hodin – prohlídka prostor Sokolovny se zkušeným průvodcem. 

Všechny aktivity jsou určeny dětem i dospělým od 0 do 99 let.

S sebou nutno přibalit sportovní oblečení a přezůvky vhodné do tělocvičny.

Občerstvení zajištěno.

Vstup zdarma. Těšíme se na Vás!

informace o všech zúčastněných sokolovnách na www.SOKOL.Eu
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