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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÍJEN 2018

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

v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148

v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce 
Vránova 104-166 sudá lichá

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a T. Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova 

v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu  
Horácké nám.

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

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

(pokračování na straně 2)

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  

a Zastupitelstva města Brna
Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a Zastupitelstva města Brna se konají:  
 v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Na své 54. schůzi 29. srpna 2018 rada:
● schválila smlouvu o dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., 

na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava sklepních prostor v by-
tových domech Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,

● schválila smlouvu o dílo se společností pH servis HUDEČEK, s. r. o., 
na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava a nátěr střechy Terezy 
Novákové 94, 96, 98, 100, Brno-Řečkovice“,

● souhlasila s provedením stavby „Stavební úpravy objektu společ-
nosti MANEO, s. r. o.,“ na pozemcích města p. č. 3769/2 a 3 v k. ú. 
Řečkovice při ulici T. Novákové, spočívající v  provedení přístav-
by a nástavby na stávajícím objektu dle studie, kterou zpracoval 
Ing. Milan Hylš v prosinci 2017, 

● schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru spolku 
HORTUS, sdružení zahrádkářů, ke konání výstavy ovoce, zeleniny 
a květin ve dnech 27. 10. - 28. 10. za částku 300 Kč za celou akci 
a schválila smlouvu o výpůjčce stolů se spolkem HORTUS ke koná-
ní této výstavy. 

Na svém XXI. zasedání 13. září 2018 zastupitelstvo městské 
části:
● schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 

2020-2024, 
● navrhlo Zastupitelstvu města Brna změnu obecně závazné vyhláš-

ky statutárního města Brna č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kte-
rou se stanoví spádové obvody základních škol, a to rozšíření spá-
dové oblasti ZŠ Novoměstská o  ulice Ječná (lichá č. 19-39, sudá 
od č. 22), Vránova (lichá č. 115-143, sudá č. 102-126) a Kunštátská 
(lichá č. 13-21), 

● souhlasilo s  odprodejem pozemků p.  č. 599/16, 18 a  32 v  k. ú. 
Mokrá Hora o celkové výměře 658 m2 při ulici Brigádnická formou 
nabídkového řízení a  nesouhlasilo s  odprodejem pozemků p.  č. 
599/20 a  34 v  k. ú. Mokrá Hora o  celkové výměře 92 m2, neboť 
slouží jako jediná přístupová cesta k pozemkům p. č. 594/1, 596 
a 597/1 v k. ú. Mokrá Hora, 

● poděkovalo předsedům a členům kontrolního výboru, finančního 
výboru a výboru pro národnostní menšiny za  jejich práci ve vo-
lebním období 2014-2018 a zrušilo k 5. 10. 2018 kontrolní výbor, 
finanční výbor a výbor pro národnostní menšiny a odvolalo jejich 
předsedy a členy. 

Z volebního období zbývá už jen několik málo dnů. Ve stávající se-
stavě se tak zastupitelstvo městské části sešlo na  svém posledním 
zasedání.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání zastupitelstva 
a rady městské části

v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého  
nám. 11 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka

v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého  
nám. 11 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253

v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 
13 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá nám. Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 
59  pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR,  
popř. státní občanství státu, jehož občané jsou  
oprávněni volit na území České republiky.   
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

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

V Brně dne 10. 9. 2018 

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

OZNÁMENÍ
o místě konání voleb  

do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora a Zastupitelstva města Brna

(dokončení ze strany 1)
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Vážení spoluobčané,
nový školní rok začal už před pár týdny a já 
mám velkou radost, že se letošní investice 
do  oprav  našich škol a  školek opět stihly 
zrealizovat do  konce letních prázdnin. 

Stavební práce se tentokrát týkaly hned tří budov. Kromě 
rekonstrukce elektroinstalace v  MŠ Kárníkova a  úprav plochy 
před školou ZŠ Novoměstská včetně vstupu do budovy byla naší 
největší investiční akcí obnova hřiště a školní zahrady v Uprkově 
ulici. Povrch sportovního hřiště, herní prvky, ale i lavičky a další 
části zahrady byly již v neuspokojivém stavu. Přes letní prázdniny 
tak bylo třeba vybudovat nové podkladní vrstvy a položit nový 
povrch víceúčelového hřiště – umělý trávník. Nové jsou také herní 
prvky dětského hřiště. Pro potřeby výuky i školní družiny prošla 
rekonstrukcí venkovní učebna, která je nyní připravena zpestřit 
žákům i učitelům za příznivého počasí mnoho hodin výuky. 

V  září rada městské části posuzovala návrhy, které jste 
v  Řečkovicích a  Mokré Hoře podali v  rámci participativního 
rozpočtu města. Celkem se v  naší čtvrti sešlo šest návrhů, 
přičemž magistrát nám k  posouzení předložil pět z  nich. Není 
důvod ke  znepokojení. Projekt „Cyklostezka Ponávka“ byl totiž 
označen neproveditelným pouze proto, že již byl schválen jako 
investiční záměr města a  s  jeho přípravou se počítá v  rámci 
cyklotrasy „Údolím Ponávky“. Projednání ostatních pěti návrhů 
v radě se uskuteční po redakční uzávěrce tohoto čísla, nicméně 
o  jednotlivých projektech budou Brňané hlasovat v  době od   
1. do 22. listopadu. Stejně jako loni bych vás tedy chtěl poprosit 

o  podporu řečkovických a  mokrohorských nápadů. Co se týče 
realizovaných projektů, dovolím si na závěr ještě přidat aktuální 
informaci k právě realizovanému projektu Obnova topolové aleje 
v  Zamilovaném hájku – výsadba bude provedena v  posledním 
čtvrtletí tohoto roku.

Toto slovo starosty je poslední před komunálními volbami, 
které nás čekají v pátek a v sobotu 5. a 6. října. Rád bych proto 
poděkoval všem pravidelným i příležitostným čtenářům našeho 
zpravodaje ŘEČ za  pozornost, kterou jste informacím z  naší 
městské části věnovali. Rovněž mi dovolte, abych poděkoval  
všem kolegům, kteří se na  přípravě ŘEČI v  uplynulých čtyřech 
letech podíleli. V  neposlední řadě mi pak dovolte, abych 
vás pozval k  volbám do  zastupitelstva naší městské části 
i do Zastupitelstva města Brna. Jedná se o šanci spolurozhodnout 
o  vývoji událostí, které se dotýkají běžných, zároveň však 
podstatných věcí v  našich každodenních životech. Jak vypadá 
školka nebo škola, kam chodí naše děti či vnuci? Jaký je stav hřišť, 
sportovišť, chodníků nebo parkovišť? V  Řečkovicích a  Mokré 
Hoře jsme toho společně za  poslední roky bezesporu změnili 
mnoho k  lepšímu. Zároveň je však před naší městskou částí 
celá řada úkolů, mezi které patří revitalizace parků, veřejných 
prostranství, problematika parkování, kapacita mateřských škol 
či rozvoj městské části s ohledem na přípravu územního plánu.  
Pevně věřím, že si zvolíme zastupitele, kteří zmíněné úkoly 
zvládnou se ctí.
Přeji vám šťastnou volbu a vše dobré.

Marek Viskot, starosta

Slovo starosty
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Už jsou tady zas
Kdo, co je tu zase? No přece volby! Přesně před rokem, v  říjnu 

2017, jsem psala do  našeho zpravodaje o  tom, jak je důležité 
chodit k volbám. Tenkrát to byly volby parlamentní, nyní nás čekají 
volby komunální. Článek by mohl beze změny vyjít znovu, a  pak 
i  v  následujících letech, protože každý z  dalších roků bude rokem 
volebním. A  každé volby, respektive naše účast, jsou důležité. 
Příští rok to jsou volby do  evropského parlamentu, následují volby 
krajské, roku 2021 parlamentní, rok se s  rokem sejde a v roce 2022 
máme zase volby komunální. A takto to bude téměř bez přestávky 
pokračovat dál a dál. Do toho si občas střihneme volby do senátu či 
nějaké mimořádné. Třeba jako když jeden kandidát do senátu, který 
byl zároveň i poslanec, ani nevěděl, že pak si nestačí hodit korunou, 
ve kterém křesle parlamentu chce vlastně sedět...

Smiřme se s tím, že volby se stávají když ne každodenní, tak určitě 
každoroční rutinou. A  vlastně je to bezva, že můžeme rozhodovat 
o  tom, kdo bude řídit naši čtvrť, naše město, náš kraj, náš stát - 
a nezapomeňme na naši Evropu, protože to nejsou oni, to jsme my!

Tak koho volit tentokrát? Zkusme si vzpomenout na předvolební 
plány stran. Splnili ti, co jsme jim dali svůj hlas, slibované? Dejme jim 
hlas znovu. Zapomněli někteří na svoje sliby se zavřením volebních 
místností? Zapomeňme my na  ně a  zkusme to tentokrát s  někým 
jiným.

Je dobře, že v Řečkovicích a Mokré Hoře můžeme při komunálních 
volbách vybírat z  různých demokratických stran. Jen na  nás záleží, 
kdo usedne na příští čtyři roky na naší radnici. Stačí přijít 5. či 6. října 
do volební místnosti a mít šťastnou ruku!

Mgr. Dana Malíková

PODĚKOVÁNÍ
V dnešní uspěchané době hledá každý z nás jiný způsob 

relaxace. Zahrádkáři z  kolonie Úlehle mají tento problém 
dlouhodobě vyřešen: nejen že si na pronajatých pozemcích 
vypěstují zdravou zeleninu a  ovoce, ale při rytí, okopávání 
a  péči o  zahrádky si náležitě procvičí tělo a  pročistí hlavu. 
A  někteří z  těch nejvytrvalejších sem docházejí už téměř  
40 let! Výsledky jejich činnosti jsou patrné mimo jiné 
i  na  jejich zdravotním stavu: nejstarší zahrádkářce bude 
v prosinci 95 let! Ale s postupujícím věkem klesá výkonnost 
a roste náročnost spojená se zdoláváním polní cesty vedoucí 
od křížku k zahrádkám. A tak patří velký dík nás všech, nejen 
těch nejstarších, za  funkční a  náročné úpravy této cesty, 
ke  kterým došlo zejména díky vstřícnosti a  iniciativě pana 
starosty Mgr.  Viskota a  místostarosty Mgr.  Černého. Ještě 
jednou moc a moc děkujeme!

Jménem všech zahrádkářů kolonie Úlehle 
 PhDr. Zdeňka Podveská

Dodržování rozumné rychlosti vozidel v městské části

V posledních dnech a týdnech po skončení prázdnin, kdy je 
jako každoročně patrné zvýšení počtu vozidel v  ulicích, jsem 
si opět uvědomil, jak nebezpečné situace mnohdy vznikají. 
Dovolte, vážení kolegové řidiči, abych vás požádal o zvýšenou 
opatrnost a  snížení rychlosti v  celé naší městské části, zvláště 
v  některých úsecích. Jedná se například o  úsek Hapalova, 
Palackého náměstí, Vážného, Horácké náměstí, Novoměstská. 
Ale také o  ulice Marie Hübnerové, Vránova, Terezy Novákové, 
zvláště u konečné tramvaje, Tumaňanova apod. V mnoha úsecích 
již byla upravena rychlost, jinde již byla podána žádost Odboru 
dopravy Magistrátu města Brna. Projekt na  řešení dopravy 
na Palackého náměstí je hotov a v nejbližších měsících se začne 
s jeho realizací. I na dalších nebezpečných místech naší MČ jsme 
zadali dopravní studie, které mohou vést k  nové organizaci 
dopravy, jinému umístění nebo zvýšení počtu přechodů, lepší 
lokalizaci zastávek MHD apod.  Jsme si ale vědomi, že ne všude 
je snížení dovolené rychlosti z 50 km/h žádoucí a účelné. Je tak 
na každém z nás, aby za volantem byl schopen odhadnout, zda 
v určitých místech a čase není lepší zpomalit. Nezapomeňme, že 
méně je někdy více.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Další vítání občánků 
proběhlo v září

V  sobotu 15. září přivítali starosta Marek Viskot a  místostaros-
ta René Černý dalších 17 nových občánků Řečkovic a  Mokré Hory.  
Holčičky tentokrát kluky těsně přečíslily 9 ku 8. 

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých 
dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázali svými hudebními 
vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělec-
ké školy Universum. Děkujeme všem, kteří se letos vítání občánků  
zúčastnili, a také přejeme šťastným rodičům vše nejlepší. Další vítání 
se uskuteční příští rok na jaře.

 Lucie Říhová, ÚMČ
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Město Brno ve  spolupráci s  městskou společností SAKO prodá-
vá občanům dotované kompostéry za  třetinovou cenu. Reaguje 
tak na  velký zájem o  kompostování a  současně na  potřebu před-
cházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O  cenově zvý-
hodněné kompostéry můžete požádat na  webových stránkách   
www.resako.cz.

K dispozici je:
• 260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH),
• 90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH),
• 15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH).

Žadatel musí splňovat následující podmínky:
• je fyzická osoba starší 18 let,
• musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,
• kompostéry musí být umístěny pouze u objektů (bytový dům, 

rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,
• žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za 

provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou 

e-learningu (viz níže),
• žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.
Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.
resako.cz.
V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište 
na email: envicentrum@sako.cz.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a. s.

Poděkování za podpoření petice 
„Stop hluku v Řečkovicích“

Vážení spoluobčané,
v  květnu jste byli informováni o  možnosti podepsat petici „Stop  
hluku v Řečkovicích“. Do dnešního dne se podařilo nasbírat zhruba 
400 podpisů.

Velice bych chtěla poděkovat panu starostovi Marku Viskotovi, že 
mi petici zaštítil a pomohl mi s její přípravou a domluvou petičních 
míst. Dále bych určitě ráda poděkovala všem občanům, kteří petici 
podpořili a mají zájem na zlepšení kvality života a snížení hluku v naší 
městské části. Děkuji lidem, kteří petici osobně nechávali podepiso-
vat a sbírali podpisy ve svém volném čase. A v neposlední řadě děkuji 
majitelům petičních míst - panu Radimu Řezáčovi (cukrárna Větrník), 
Marice Hájkové (Večerka Vážného), manželům Fuksovým (Brněnka 
Nové náměstí), paní ředitelce Renatě Ficové (MŠ Měřičkova) a radnici 
(podatelna městské části).

Petici budu odesílat v měsíci říjnu na Ministerstvo dopravy. 
Ještě jednou velice všem děkuji.

Lucie Králová

Dotované kompostéry Nový školní rok na Horáckém
 V posledních letech nám nový školní rok začíná dřív, než ten starý 

skončí - o prázdninách. Učitelé se i letos připravovali na řadě školení 
– Začít spolu, Letní škola matematiky, Mentoring… a na plné obrátky 
se všichni pedagogičtí pracovníci školy rozběhli v přípravném týdnu 
na tradičním pracovním výjezdu do Nedvědice. Učitele a vychovatele 
letos poprvé doplnili také asistenti. Od  rána do  večera se nikdo 
nezastavil. Výjezd jsme zahájili společným seminářem, zaměřeným 
na  vzájemné vztahy a  komunikaci mezi pedagogy a  žáky, poté 
následovaly tři dílny, které se zabývaly krizovým plánem, výukou 
matematiky a problematikou „nálepkování“. Po skončení společných 
seminářů si pedagogové mohli vybrat ze široké nabídky volitelných 
témat. K výběru byla témata jako diferenciace ve výuce, hodnotové 
vzdělávání, všímavost ve výuce, relaxace, poradní kruhy a další. Druhý 
den pilně pracovaly předmětové komise na  plánech jednotlivých 
předmětů a ročníků. Máme už léty prověřeno, že i „papírová“ práce 
v přírodě, uprostřed nedvědických lesů, jde jaksi lépe od ruky.

 Pro nadcházející školní rok chystáme opět řadu tradičních akcí 
pro žáky i rodiče. Chceme pokračovat v dílnách pro rodiče nejen nad 
matematikou; jako novinku chystáme rozšíření dnů otevřených dve-
ří, které se budou konat každý měsíc.  Termíny těchto dnů naleznete 
v kalendáři školního roku na nástěnkách a webových stránkách školy. 
Doufáme, že častější možnost podívat se na naši práci a práci žáků 
bude rodiči vítána i využívána. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
                                   Za tým zaměstnanců školy 

Ivana Melichárková, ZŠ Horácké náměstí

Překvapení pro celou školu
Nový školní rok jsme zahájili tradičním přivítáním nových žáků. 

Největší očekávání je tradičně u  prvňáčků. Letos přišel na  zahájení 
nového školního roku přivítat prvňáčky na  pracovišti Uprkova pan 
starosta, který nám oficiálně předal dárek – zrekonstruované hřiště 
a venkovní herní kout. Počasí nám sice moc nepřálo, ale radost nám 
to nezkazilo. Už se všichni těšíme na  sportování a  hraní v  nových  
prostorách. 

Ivana Melichárková, ZŠ Horácké náměstí

Zaměřujeme se na pestré  a zábavné výtvarné činnosti  
a keramiku či točení na kruhu pro děti i dospělé.
Nabízíme výtvarné kroužky s keramikou nebo jen keramiku 
v různé dny a časy pro předškoláky i školáky, keramiku  
pro dospělé (středa od 18:15), baby ateliér a baby hňácání  
(tvoření pro nejmenší děti s doprovodem) v dopoledních 
hodinách.
Některé kroužky, hlavně pro školáky, jsou už obsazeny,  
informace a volná místa na www.

Nový kroužek vhodný i pro nejmenší děti s doprovodem:
V ÝTVARKA S KERAMIKOU 6, ve čtvrtek od 16 do 17:30,  
pro děti do 5 let a starší dle domluvy, děti 2-3 roky  
s doprovodem.

LEKCE TOČENÍ NA KRUHU PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 10+
Výborný relax a radost z vlastní vytočené keramiky!  
Při pravidelné docházce rychlý pokrok, pracujeme
 v malých skupinkách s individuálním přístupem. 
Kontakt: Renata Zajíčková, 731 313 461, rencazaj@gmail.
com.

TVOŘIVÉ ČTVRTKY, od 18 do 20 hod., 18. 9. - keramika
Dále každý 2. čtvrtek v měsíci, pro dospělé, starší děti nebo 
děti s doprovodem. Tvořivé činnosti na přání účastníků   
a dle domluvy s lektorkou. Možnosti výroby dekorací,  
keramiky, mozaiky, pletení z pedigu... 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477, markovajana@email.cz. 

Podrobnosti o našich kroužcích, akcích a možnost přihlášení 
naleznete na našich www.

DDM Helceletka 
Pobočka DOMINO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
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Na  úplný závěr činnosti výboru pro ná-
rodnostní menšiny v tomto funkčním obdo-
bí jsme uspořádali ve  středu 12. září vpod-
večer besedu s  představiteli vietnamské 
národnostní menšiny v  Brně a  v  nejbližším 
okolí. Pozvání k  besedě přijali místopřed-
seda Svazu Vietnamců v  Brně pan Ing.  Le 
Ba Thuan, Ph.D., ředitel společnosti G-Lo-
tus Brno, jeho půvabná dcera Le My Linh,  
studentka sociálních věd na  Masaryko-
vě univerzitě v  Brně, a  její starší kolega  
Mgr. Mai Thanh Trung, účastník doktorand-
ského studia na téže univerzitě.

Snad proto, že právě začíná nelítost-
ný předvolební boj o  místa na  radnicích,  
zúčastnilo se besedy méně návštěvníků, 
než obvykle bývá na akcích našeho výboru.  
Celému setkání to však spíš prospělo. Tradič-
ní monology pozvaných hostí se tentokrát 
změnily v pestrý dialog mezi publikem a „ka-
tedrou“. Báječné bylo, že se oba přítomní 
studenti už narodili v  Brně a  od  dětství žijí 
ve společenství s našimi dětmi. Čeština je už 
jejich prvním jazykem, a  podle svých slov 
mají spíš problémy s  vietnamštinou. Napří-
klad při návštěvách země svých rodičů. Men-
talitou se od naší mladé generace neodlišují, 
jsou otevření, milí a  srdeční. Beseda tedy 
mohla probíhat bez jazykových či společen-
ských bariér. 

Pan Ing. Le Ba Thuan, Ph.D., ač absolvent 
VUT v  Brně v  oboru fyzika, je dnes velmi 
úspěšným podnikatelem v  potravinářství 
a gastronomii, takže se beseda záhy soustře-
dila na otázky týkající se vietnamské kuchy-
ně a kulinářství obecně. Zasvěceně se disku-
tovalo o tradiční vietnamské masové hovězí 
polévce Phó-bó nebo kuřecí Phó-gá. Došlo 
i na popis přípravy a výčet surovin a  ingre-
diencí (zde byla logicky suverénem slečna 
Le My Linh). A protože rád navštěvuji s man-

želkou exotické restaurace, moje otázka 
cílila na  doporučení té nejlepší vietnamské 
restaurace, kde vaří tu nej nej Phó-bó. Dopo-
ručení jsem ochotně dostal (viz dále).

Při debatě o  jazyku našich hostů jsme si 
uvědomili, že vietnamština přešla již dříve 
v  psaném projevu ze starého znakového 
písma k  latince.  Toto potěšující zjištění je 
však nám, Moravanům a  zřejmě i  Čechům, 
docela houby platné.  Tolik různých diakri-
tických zamének a  jejich vzájemná kombi-
nace je pro nás spíš zmateční. A což teprve 
výslovnost! Změna intonace u  stejně psa-
ného slova může diametrálně změnit jeho 
význam. Na  to pozor, zejména vy, kdo jste 
někdy ve Vietnamu pobývali a jste přesvěd-
čení o své znalosti vietnamštiny! Nesnažte se 

před Vietnamcem blýsknout znalostí jejich 
jazyka. Ztrapnit se dá i jinak.

Když jsem se v  duchu pokusil na  závěr 
besedy na radnici zrekapitulovat těch mno-
ho let práce výboru pro národnostní men-
šiny, kdy jsme představili mnohé brněnské 
menšiny, musím říct, že tato beseda byla 
jedna z těch nejzdařilejších. Potvrdila to, co 
snad všichni víme: že Vietnamci jsou, snad 
až na  malé výjimky, milí, ochotní, pracovití 
a  vstřícní lidé a  se zdejší majoritní společ-
ností se výtečně sžili. Kéž by všechny národ-
nostní menšiny v České republice byly takto 
„přizpůsobivé“! 

Vraťme se však k nakousnuté gastronomii 
- hned následující den po  besedě 
na  naší radnici jsme s  manželkou vyrazili 
do  doporučené reastaurace GO (prosím,  
už se dvěma znaménky nad „o“) 
na Běhounské 4. V pravé poledne byla tato 
restaurace v přízemí i prvním patře, na rozdíl 
od  většiny okolních stravovacích podniků, 
zaplněná téměř do  posledního místa. 
Personál vietnamsky ochotný a  přívětivý, 
klasické jídelní lístky přehledné (vietnamské 
názvy a  české složení pokrmů), označení 
alergenů nechybí, ceny zcela srovnatelné. 
Phó-bó (vývar, hovězí maso nakrájené 
na  tenké plátky, rýžové nudle a  zelený 
koriandr) podávaná v  téměř litrových 
keramických miskách v porci, kterou zvládne 
bez problémů jen vyhladovělý poutník nebo 
bernardýn Bohouš. Phó-bó je vydatným 
a skutečně chutným obědem, nahrazujícím 
v jednom polévku i hlavní chod. 

Proto vřele doporučuji. Ať vám v  GO 
chutná!

RNDr. Ivan Koláčný, 
ještě předseda výboru pro národnostní menšiny

Pašáci Vietnamci
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Nový školní rok už začal a u nás je připravena spousta 
novinek. V nabídce najdete pestrý výběr aktivit pro všechny 
věkové kategorie. Podle zájmu můžete vybírat keramické, 
výtvarné, řemeslné, jazykové, hudební, dramatické, taneční 
i pohybové kroužky.
Celou nabídku najdete: http://www.helceletka.cz/doku.php/
pobocky/frikulin/is/krouzky

Mažoretky (ZŠ Novoměstská)  
a Mažoretky (pondělí v Sokole)
Děvčata se seznámí s mažoretkovým sportem.  
Učí se pochodovat na hudbu a práci s hůlkou.  
Trénují správné držení těla.  
H. Vévodová - tel. 720 214 992

Cvičíme tai-chi – zpevňuje tělo a zklidňuje mysl, podporuje 
správné držení těla. Je určeno pro všechny věkové kategorie. 
G. Svobodová - tel. 777 175 434

Sebeobranné karate Fuseka  – účastníci kroužku se 
učí vyhnout střetu s agresorem a dále dovednostem 
sebeobrany technikou FUSEKA.  
J. Oulehla - tel. 737 057 866

Fit senior  – cvičení je dobré pro zlepšení správného držení 
těla, zpevnění středu těla, posílení zádových svalů, zlepšení 
mobility kloubů, rovnováhy a dýchání.  
Cvičení je vhodné pro ženy i muže, zejména pro seniory.  
Jiří Cupák e-mail:  fpbrno@email.cz

Řemeslná dílna – naučíte se pracovat se dřevem, drátovat, 
šít, kašírovat, zpracovávat ovčí rouno, proutí, naučíte se 
práci se sklem, mozaikou, naučíte se vyrábět vlastní mýdlo, 
papír, keramický talíř, zhotovit vánoční dekorace a ozdoby, 
tvořit razítka. I. Bláhová - tel. 775 174 463. S vyzvedáváním 
ve školní družině ZŠ Uprkova, Horácké nám., Novoměstská.

Mladý da Vinci – výtvarný kroužek je určen pro všechny 
děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. 
Děti se zde naučí různé výtvarné techniky, jako je kresba, 
malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás 
dějiny výtvarné kultury i současné umění. 
M. Bláha - tel. 775 389 299

Vaření se Zuzkou – recepty a vůně dálek, dobré jídlo 
a trochu tajemna pod pokličkou. To a jiná dobrodružství vám 
ráda namíchá Zuzka Červinková - tel. 721 079 626

Kuchtík s Galinou – dnes Indie, příště Čína a pak třeba 
mrkvánky? Tradiční i netradiční jídla podle receptů 
od Galiny Svobodové - tel. 777 175 434

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA DDM SE ZUZKOU A MATĚJEM
TERMÍN 29. 10. a 30. 10. Můžeš jet na výlet, zažiješ legraci, 
budeš hrát hry, připravíš si něco dobrého, a dokonce můžeš 
zažít dobrodružnou noční hru. Těšíme se právě na tebe! 
Zuzka Červinková - tel. 721 079 626

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

Seniorská obálka
Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, Zdravotní záchrannou službou Jihomoravské-
ho kraje a tísňovou službou Girasole Hustopeče zavádí tzv. Senior-
skou obálku. 

Jedná se o barevný tiskopis, ve kterém senior vyplní osobní údaje, 
nemoci a  alergie, kterými trpí. Důležité je vyplnit názvy léků, které 
užívá, včetně jejich dávkování. Lze také vypsat kontakty na  blízké 
osoby. 

Takto vyplněný tiskopis se složí jako obálka, která je potištěna 
označením I.C.E. KARTA. Obálka se umístí na viditelné místo v bytě 
- na ledničku nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. Každý záchra-
nář bude obálku právě v těchto místech ve Vašem bytě hledat.

Pokud se senior dostane do  situace, kdy se natolik zhorší jeho 
zdravotní stav, že bude muset přivolat lékařskou záchrannou službu, 
potom aktuální údaje v seniorské obálce významně usnadní práci zá-
chranářům. 

Tiskopisy i  s  podrobným návodem najdete na  webových strán-
kách www.seniorskapolitikajmk.cz anebo si je můžete vyzvednout 
ve  všech klubech seniorů městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora i na sociálním odboru ÚMČ, v přízemí, místnost č. 107, u pana 
Mgr. Petra Štancla. 

Božena Trnková

Rozloučení redakční rady 
zpravodaje

S koncem volebního období končí i redakční rada v sestavě, s ja-
kou jste se mohli setkávat poslední čtyři roky. Jako předseda komise 
pro přípravu zpravodaje ŘEČ jsem měl na  starost celou koordinaci 
sestavení čísla, pravidelnou se mi stala rubrika Zprávy z rady a zastu-
pitelstva. Ladislav Filipi neúnavně a  spolehlivě prováděl korekturu 
zaslaných příspěvků. Dana Malíková přišla s  pravidelnou rubrikou 
Krátce z historie a pečlivě do ní psala velmi zajímavé články. V naší 
neoficiální redakční soutěži o  Muže posledního okamžiku se stře-
távali v boji o čas René Černý a Ivan Koláčný. Martin Otčenášek má 
za  sebou nespočet rozhovorů se zajímavými lidmi z  naší městské 
části, svět škol, školek, rodičů a dětí zprostředkovávala Lenka Vystr-
čilová. Richard Foltýn, ač nebyl členem redakční rady, přesto pravi-
delně zajišťoval informace ke sportovním událostem v našem okolí. 
O výstavách psal předseda kulturní komise Vladislav Musil. Nemohu 
zapomenout na dobré duše komise – redakční rady - tajemnici komi-
se Hanu Fišlovou, kterou posléze vystřídala Dita Hofbauerová. Dámy 
měly na starost kromě běžné agendy komise inzerci a nikdy nedošlo 
k sebemenší chybičce.

Rozšířili jsme zpravodaj z  osmi stran na  dvanáct, jeho on-line 
verzi můžete číst na  www.reckovice.info, kde je také archiv výtisků  
ve  formátu pdf. Přibylo rozhovorů, fotografií a  tematických článků. 
Po marné snaze o zvýšení spolehlivosti roznosu zpravodaje ze strany 
České pošty jsme se vydali cestou místního distributora – fyzické oso-
by - a jak se ukazuje, bylo to správné rozhodnutí.

Děkuji kolegyním a kolegům z redakční rady za bezvadnou spolu-
práci, stejně tak ostatním přispěvatelům do našeho zpravodaje. Nové 
redakční radě přeji hladký start - a ať je práce baví tak, jak bavila nás.

Oliver Pospíšil,  
předseda komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ
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PLACENÁ INZERCE
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=Sleva 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz

MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

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

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

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

STAVEBNÍ SPOLEČNOST – provádíme kompletní stavby,  
rekonstrukce, opravy RD i bytů. Nabízíme všechna stavební  
řemesla. info@brnenske-stavby.cz, tel.:602884422

BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ulici 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.

Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, přijme na dlouhodobou 
brigádu řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele. 
Požadujeme: práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), denně cca 3 
hodiny (od cca 815 hod.), mzda 80-100,-Kč/hod., ŘP + praxe v řízení 
osobního automobilu.  
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz.

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

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

OPRAVÍM počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Skupinové cvičení pro každého - KRUHÁČE a BODYSHAPE 
WWW.PEPEFIT.CZ, T: 724543438, Horácké nám. 15, Řečkovice

English Evenings for everyone – every Monday 18:00-20:15, 
Kytnerova 12a, Brno-Medlánky, eee.zde.cz, 737 019 814

PRONAJMU stání v halové garáži v Brno-Řečkovicích. 
Volné od října. Tel: 604 582 706

SHÁNÍME byt v Brně-Řečkovicích (1+kk, 1+1) T: 732 219 013

HLEDÁM pěkný dům v této oblasti. T: 604 126 970

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

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

VODOINSTALATÉR. Tel: 602 861 402 

PRODÁM dvojhrob na hřbitově v Brně-Řečkovicích. Pomník švédská 
žula, podstavec od arch. Loose. Tel.: 702 330 597

PRODÁM jablka na uskladnění 5 kč/kg. Tel.: 605 176 750

PRONAJMU garážové stání na ul. Uprkova. T: 732 968 059

Placená inzerce

Placená inzerce
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Benefiční koncert „Domov můj…“ se Štěpánem Rakem

Letní sportovní soustředění 2018

Dlouholetou tradici mají v Řečkovicích společné koncerty pro ky-
taru a lidský hlas v podání Štěpána Raka a Alfreda Strejčka ve Sboru 
Páně Církve československé husitské. Tentokrát přicházíme s  jiným 
projektem a novou myšlenkou.

Často si neuvědomujeme, jak nákladný může být nemocniční 
pobyt, zvláště pro pacienty, kteří potřebují vysoce odbornou a dlou-
hodobou péči. Zdraví bereme jako samozřejmost a  nepočítáme, 
že bychom takovou službu jednou mohli potřebovat i  my. Spolek  
Verbum et Musica se proto rozhodl uspořádat benefiční koncert,  
jehož výtěžek bude určen pro dlouhodobě ležící pacienty vyžadující 
intenzivní péči na odděleních JIP. Zároveň chceme v jubilejním roce 
2018 připomenout stoleté výročí vzniku Československa.

Obojí záměr se spojuje v  koncertu „Domov můj…“ v  podání  
světově uznávaného virtuosa na  koncertní kytaru, nám dobře  
známého Štěpána Raka, o  kterém napsal světoznámý novozéland-
ský hudební kritik John Botton: „Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, 
dobří kytaristé, excelentní kytaristé a - Štěpán Rak.“ Jedna z největ-
ších legend anglické kytary John W. Duarte pak o  Štěpánu Rakovi 
řekl, že „Ludwig van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru, 
a tím, kdo jeho sen nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak“.

Co říci o koncertu samotném? Předně že jeho iniciátorem a spolu-
autorem je opět Alfred Strejček.  Koncert je tvořen několika částmi. 
Na  začátku Štěpán Rak představí kompozici „Vzpomínka na  Prahu“, 
inspirovanou básní Vítězslava Nezvala „Sloky o  Praze“, a  na  závěr  
symfonické básně Bedřicha Smetany „Vltava“. V  další části zazní in-
strumentální zpracování oblíbených písní našeho prvního presidenta 
T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a „Teče voda, teče“, na které naváže 
výběr písní Karla Hašlera. Následně si vyslechneme kytarovou variaci 
„Dobro a  Zlo“. V  rámci koncertu zazní i  skladby k  poctě Slovenska.  

Závěrečný blok je pak zakončen kytarovými variacemi na  oficiální 
českou národní hymnu (tato improvizace v závěru vyvrcholí unikát-
ním zpracováním pro sólovou kytaru v orchestrálním zvuku).

Koncert bude uveden ve  Sboru Páně CČSH, Vážného 6, Brno- 
Řečkovice dne 12. října 2018 v  19:00 hod. Doporučená výše daru 
při vstupu je 200 Kč. Místa na  tento jedinečný koncert je možno si  
rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz nebo 
telefonicky na tel. čísle 776 032 149. Podrobnější a aktuální informa-
ce naleznete na  webových stránkách www.verbumetmusica.com. 
Přijďte i vy prožít nevšední umělecký zážitek a zároveň přispět na léč-
bu těžce nemocných pacientů.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH

Členové TAK Hellas Brno a  žáci sportovních skupin ZŠ Horác-
ké náměstí trávili konec prázdnin spolu a  aktivně. Pod taktovkou  
zkušených trenérů a  pedagogů strávili týden plný sportu a  zába-
vy v  rekreačním středisku Sloup. Novinkou  letošního ročníku byla  
pestrá směsice dětí nejrůznějšího věku od 4 do 17 let, kterou doplnila 
skupina reprezentantek ženského zápasu.

Děti se rozdělily do  dvou skupin. Jedna se věnovala intenzivní-
mu tréninku technik zápasu pod vedením specializovaných trené-
rů a  americko-japonského lektora Williama Maye, který vychoval 
řadu světových šampiónů. Ty další čekal pestrý program, zaměřený 

na  všestranné sportovní aktivity s  prvky sebeobrany, a  ve  volném 
čase hry a koupání. 

Co se nám dospělým líbilo nejvíce? Vzájemná spolupráce a  po-
moc dětí, zvláště pomoc těm nejmenším. Zájem a nadšení z pohybu 
při organizovaných aktivitách. Spontánní samostatné setkávání dětí 
ve volném čase při nejrůznějších míčových a jiných hrách.

Všem rodičům, kteří s námi spolupracují v oblasti zdravého těles-
ného vývoje dětí, z celého srdce děkujeme. 

Za učitele sportovních tříd a trenérský tým TAK Hellas Brno z. s.
Ing. Petra Skalická, Ph.D.
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Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 2. liga muži - východ 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21) 
13. 10.  1. NH Brno : Veselí n/M 16:00 hod. 
14. 10.  1. NH Brno : Rokytnice B 10:30 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 
14. 10.  SK Řečkovice : Řícmanice 15:00 hod. 
28. 10.  SK Řečkovice : Obřany 14:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Futsal (sportovní areál Orel Řečkovice) 
2B třída muži 
7., 21. a 28. 10. zápasový program 9:00–15:30 hod. 
3C třída muži 
6., 13. a 27. 10. zápasový program 9:00–15:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal (nová hala) – ŽBL a EuroCup women 
3. 10. KP Brno : Strakonice 17:30 hod. 
10. 10. KP Brno : Slavia Praha 17:30 hod. 
20. 10. KP Brno : Ostrava 15:30 
31. 10.  KP Brno : Venezia/Riga 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
6. 10. VK KP Brno : Liberec 18:00 hod. 
11 .10. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod. 
20. 10. VK KP Brno : Olymp Praha 18:00 hod. 
27. 10. VK KP Brno – VK Brno 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Florbal – Super liga muži (nová hala) 
7. 10. Bulldogs Brno : Pardubice 17:00 hod. 
28. 10. Bulldogs Brno : Znojmo 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Házená – Extraliga muži (stará hala) 
13. 10. SKKP Brno : Frýdek-Místek 17:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/

Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
5. 10. HELAS Brno : Ostrava 19:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Fotbal – 2. liga muži (stadion Srbská) 
21. 10. Zbrojovka Brno : Sokolov 18:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

S Lipkou zvládne sýr i ošatku každý

Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději do 15. 10. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

TIP MĚSÍCE:
DERBY JAKO BRNO
Nově vytvořený tým žen v rámci 
 mužského oddílu Volejbal Brno  
změří poprvé v historii síly  
s tradičním účastníkem extraligy  
VK KP Brno v sobotu 27. 10. od 18:00 hodin v hale Vodova.

STALO SE:
Tímto bych rád poděkoval všem členům sportovní komise 
za  vynikající spolupráci během celého čtyřletého funkčního  
období, díky které se v  Řečkovicích a  Mokré Hoře dařilo  
podporovat sport na  vrcholové i  výkonnostní úrovni, vznikalo 
sportovní zázemí pro širokou veřejnost a pořádaly se akce jako 
Sportovec roku nebo Dětské sportovní odpoledne.

Zleva: Josef Kugler, Richard Foltýn (předseda), Petr Štancl (tajemník),  
Filip Hrůza, Jiří Růžička a Petr Bořecký

Stará řemesla i  moderní postupy, pří-
rodní materiály i  jedlé ingredience, akce 
pro děti i dospělé, to všechno nabízí tvo-
řivé kurzy na  Lipce. Z  pestré nabídky tří 
pracovišť si jistě vyberete.

Pracoviště Lipová v Pisárkách připravuje 
nejširší škálu tvořivých kurzů. Letošní novin-
kou jsou kurzy nazvané Krůčky k soběstač-
nosti. Naučíte se v nich, jak si užitečné věci 
vyrobit doma s pomocí dostupných materi-
álů. Lákadlem je třeba Základní kurz výroby 
sýrů, který se bude konat ve dvou turnusech: 
10.–11. listopadu a 26.–27. ledna. V nejbližší 
době nás také čeká pletení ošatky na  peči-
vo (12. října), plácání táců z keramické hlíny 
a barevných sklíček (19. října) a také bez-oba-
lová dílna (2. listopadu), na které si zkusíme 
ušít látkové pytlíky na potraviny i ubrousek 
napuštěný včelím voskem, do kterého si mů-
žete balit třeba svačinku.

Děti i  dospělé zveme na  Rozmarýnek 
do  Jundrova, kde po  prázdninách opět 

startují pravidelné Keramické soboty. Dopo-
ledne od 10 do 12 hodin je keramická dílna 
určená dětem, dospělým a studentům bude 
patřit vždy od  12 do  15 hodin. Zahajovací 
keramická sobota vychází na 6. října, ty ná-
sledující 3. a 24. listopadu.

Na  Kamenné poblíž Kamenné kolonie 
najdete pracoviště, které je proslulé výro-
bou košíků. V  letošním roce se zde otvírá 
i košíkářský kroužek, který je určen všem zá-
jemcům o tvorbu z proutí i pediku od 15 let. 
Košíkáři se schází každou středu od  17.30 
do 19 hodin. 

Vždy jeden čtvrtek v měsíci se schází se-
nioři s vnoučaty ve věku od 4 do 8 let na se-
tkání s Křemílkem a Vochomůrkou. Čeká nás 
pozorování a  zkoumání proměn podzimní 
a  zimní přírody i  tvoření. Přidejte se k  nám 
18. října a 15. listopadu.

Podrobné informace i přihlášky na připra- 
vované akce najdete na stránce www.lipka.
cz/kalendar-akci.

Nechte se barvami podzimu inspirovat 
k tvoření!

Amálka Čípková, Lipka
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KDU-ČSL 
Řečkovice a Mokrá Hora

srdečně zve spoluobčany 
na vzpomínkové akce  

ke 100. výročí vzniku Československa
v neděli 28. 10. 2018

Program:

9:30 setkání u řečkovického Stromu  
 republiky v parčíku  před domem 
 Renčova 9,
11:00 shromáždění v parku na Palackého 
 náměstí.

Zveme také všechny potomky obětí  
2. světové války, jejichž jména jsou vyryta 

na pomníku v parku u kostela. 
Přijďte si spolu s námi připomenout  

své zesnulé rodinné příslušníky.

Jiří Prchal

Nenechejte si ujít na přelomu října a listopadu v Galerii Na radnici 
zajímavou výstavu sedmi výtvarníků – amatérů.

Celkem šest žen, kamarádek se zájmem o malování, zde představí 
své obrazy, a protože každá má jiný styl i oblíbené techniky a náměty, 
nabídka bude pestrá a různorodá.

Můžete zhlédnout klasické olejomalby (Jana Špačková, Marie Soš-
ková, Zdena Stloukalová, Iva Burianová), akryl, inspirovaný převážně 
uměním původních obyvatel Austrálie - Aboriginců (Šárka Zemano-
vá, Iva Burianová, Jana Špačková), enkaustiku (malbu teplým vos-
kem) a pastel. Jana Ostrčilová bude vystavovat portréty zpracované 
tužkou, pastelkami a pastelem. 

Jediný muž - Josef Soška - určitě nadchne svými ručně vyráběný-
mi originálními dřevěnými šperky a dřevořezbami.

Výstava bude zahájena vernisáží ve  čtvrtek 25. 10. 2018  
v 17 hodin a potrvá do neděle 4. 11. 2018. Otevřena pro veřejnost 
bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 ho-
din a od 14 do 17 hodin. Výstava je neprodejní. Na vernisáži zazní živá 
country hudba.

Vladislav Musil 
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice

SEDM STATEČNÝCH

 
 

rdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER
17. října v 18.00 v sále školy

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT

ke 100. výročí vzniku Československé republiky

25. října v 18.00 na Sýpce v Medlánkách


