
ČÍSLO 3.,  ROČNÍK XXV 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

BŘEZEN 2016

Přechod pro chodce na Družstevní, 
kulturní program v areálu za radnicí
Vážení spoluobčané,
svůj březnový příspěvek začnu optimistic-
kou novinkou. Po několika letech se začíná 
dařit něco, v  co už někteří patrně ani ne-

doufali. Vše nasvědčuje tomu, že se podařilo změnit náhled tzv.  
dotčených orgánů státní správy, které se v minulosti k vybudování 
přechodu pro chodce v ulici Družstevní stavěly negativně. 

V  současnosti je z  úrovně investora, městské společnosti  
Brněnské komunikace, a. s., zpracována projektová dokumen-
tace na  akci „Ulice Družstevní prodloužení chodníku.“ Pod-
statou připravované stavby je prodloužení chodníku na  pravé 
straně ve směru od křižovatky ulic Družstevní a Terezy Novákové  
(v současnosti svah). Zároveň vznikne také přechod, který odve-
de chodce od konečné stanice tramvaje přes silnici na Družstevní. 
Termín zahájení stavebních prací závisí na rychlosti získání územ-
ního rozhodnutí a stavebního povolení. Nenastanou-li komplika-
ce, lze očekávat zahájení na podzim tohoto roku. 

Také letos se můžeme těšit na pestrou skladbu akcí v areálu bý-
valého pivovaru. Dočkáme se i některých nových. Jak tomu bývá 
v posledních letech pravidlem, areál se veřejnosti poprvé otevře 
1. května (neděle) při příležitosti Majálesu, pořádaného Gymná-
ziem Řečkovice. O necelé dva týdny později, v pátek 13. května, 
se můžeme těšit na  školní akademii ZŠ Horácké náměstí, tento-
krát při příležitosti výročí 40 let výuky na škole. Pátek 27. května 
bude v Řečkovicích a Mokré Hoře patřit dětem, které budou moci 
společně s rodiči nebo prarodiči navštívit Dětský den za radnicí. 

V  červnu se můžeme těšit na  hudební festivaly a  také jednu 
zajímavou novinku. Tou je první Řečkovický festival minipivovarů, 
který bude mít svou premiéru v  sobotu 25. června. Chuťové  
pohárky návštěvníků otestují produkty od nejlepších moravských 
a  českých výrobců. V  pátek 24. června zahrají na  rockovém  
Gregory festu uskupení jako Zadáci, Lidopop nebo Visací zámek. 
O týden dříve, v sobotu 18. června, zavítají na festival Country 
fontána například Ivan Mládek, Wabi Daněk, Fleret či Pozdní sběr. 

Jubilejní 25. Vavřinecké hody nás čekají o  víkendu 5. – 7.  
srpna. Programem bude provázet Zdeněk Junák, hudební složkou 
obstarají například osvědčená Zdounečanka nebo kapela Stereo. 
Poslední prázdninová sobota, 27. srpna, se ponese ve znamení 
Letní noci. 

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na své 18. schůzi 3. února 2016 rada:
•	 jmenovala členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejné-

ho pořádku PaedDr. Romana Fabiánka, 
•	 schválila zadávací dokumentaci na plnění podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech 
Novoměstská 23 – 41, Brno – Řečkovice“, zadávané v užším řízení, 

•	 souhlasila se změnou užívání zpevněné plochy na  části pozemku 
p. č. 2412/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna (stávající vjezd 
před objektem Palackého nám. 12a), spočívající ve využití této plochy 
pro parkování dvou vozidel a  jako vjezdu do  polyfunkčního objektu 
ve vlastnictví investora, který bude tuto část pozemku využívat, 

•	 schválila smlouvu mezi Technickými sítěmi Brno, a. s. a městsku části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o dodávce elektřiny pro provoz osvětlení 
přechodu pro chodce na Palackého náměstí.

Na svém VIII. zasedání 11. února 2016 zastupitelstvo 
městské části:
•	 schválilo rozpočet VHČ – bytového hospodářství – na rok 2016, včetně 

plánu velkých oprav,
•	 souhlasilo s  odprodejem pozemku p.  č. 599/16 v  k. ú. Mokrá Hora  

o výměře 285 m2 při ulici Brigádnické formou nabídkového řízení, 
•	schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravské-

ho kraje na rok 2016 ve výši 3,0 mil. Kč na akci „Rekonstrukce mlatové-

ho hřiště při ul. Novoměstská v Brně-Řečkovicích“ a vzalo na vědomí, 
že městská část plně odpovídá za  závazky vyplývající z  případného 
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finanč-
ních prostředků, 

•	 schválilo podání žádosti o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Jihomorav-
ského kraje na rok 2016 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce EL + 
ZTI ZŠ Brno, Novoměstská 21“ a vzalo na vědomí, že městská část plně 
odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek 
stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,

•	 nenavrhlo žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a re-
stauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze 
v určeném čase. 

Na své 19. schůzi 24. února 2016 rada:
•	 souhlasila jako zřizovatel základní školy s  navýšením kapacity školní 

družiny Základní školy Brno, Horácké nám. 13, příspěvkové organizace, 
z dosavadních 300 žáků na 330 žáků, s účinností od 1. 6. 2016,

•	 udělila předchozí souhlas s  podpisem darovací smlouvy na  účelově 
určený finanční dar ve  výši 50  000 Kč na  vybavení školní družiny ZŠ 
Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace, nábytkovým vybave-
ním od společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., a s přijetím tohoto 
finančního daru,

(Pokračování na straně 2)

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části
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V  letošním roce bude čištění zahájeno v  březnu. Chodníky budou 
od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na počasí, 
místní komunikace od  konce tohoto měsíce. Upozorňujeme, že oproti 
minulým rokům dochází na  části území Řečkovic z  technických důvodů 
ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se 
budou v jednom dni společně čistit. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v  souladu 
s  platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních 
komunikacích) a  na  základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním 
správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost 
přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 
do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla 
se budou umísťovat na  odstavnou plochu (parkoviště) na  adrese: Drážní 9, 
Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice 
Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547  357  384, 548  217  484 nebo 
606 745 412.

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

Část č. 1 
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. 
parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 
44,  VRÁNOVA, , NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY 
NOVÁKOVÉ – část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACI-
NOVA, K ZÁPADI,  JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ 1-35a – obslužná kom., 
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 
40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  29. 3.

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1-39a – obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2-40 a 1-19 – obsluž-
né kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, 
SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. parkoviště za  školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁC-
KÉ NÁMĚSTÍ – část k   č. 1 a  10-11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY  

PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, 
GEN. KADLECE – spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 – kolem masny 
(Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  30. 3.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA 
vč. parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od  č. 38 
po  č. 63 a  od  č. 30d po  garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, 
POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, 
TUMAŇANOVA 58-72 – obslužná kom., SKREJŠ 
TERMÍN:  31. 3.

Část č. 4
PODHÁJÍ,  ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, BANSKOBYS-
TRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k  hudební škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ,  
VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ ko-
lem bývalých kasáren k Renčově a k Prachárně 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od  Podpěrovy, DRUŽSTEV-
NÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,  
RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od  Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 
4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9 
TERMÍN:  1. 4.

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 
23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45-59, MĚŘIČKOVA 54 - za  křižovatkou s  Novoměst-
skou, MEDLÁNECKÁ 10-14,  DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  4. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČ-
KOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
Samostatná parkoviště
HORÁCKÉ NÁM. 2-3, HORÁCKÉ NÁM. 6-7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKOVA 3  
pod „Vysočinou“,  TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  5. 4.

Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

Termíny čištění chodníků a místních komunikací po zimním posypu

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části 
(Dokončení ze strany 1)

•	 schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky  
a nebytové prostory) a movitých věcí s MŠ Brno, Škrétova 2, příspěv-
ková organizace, za  účelem pořádání besedy a  prezentace Městské  
policie Brno pro děti dne 5. 4. 2016,

•	 schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky 
a nebytové prostory) a movitých věcí se ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 
příspěvková organizace, za účelem pořádání školní akademie ke čtyři-
cátému výročí založení školy dne 13. 5. 2016, 

•	 schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společ-
ností Vladimír Matěja – GRANA s.r.o. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Vítání občánků
V sobotu 14. května 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 
vítání nových občánků naší městské části.  

Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené 
v letošním roce s trvalým bydlištěm  
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 27. dubna 2016  
u paní Hany Fišlové, kancelář 92 (matrika),  

tel.: 541 421 748, email: fislova@reckovice.brno.cz.
Oddělení sekretariát ÚMČ

Vážení motoristé a spoluobčané,

protože jsme si vědomi komplikací, které Vám může způsobit bloko-
vé čištění ve vaší ulici, stále hledáme možnosti jak Vám co nejvíce v těch-
to termínech ulehčit situaci s vaší zaparkovaným motorovým vozidlem 
a hlavně zabránit jeho odtahu. 

Jedním z těchto prostředků je upozornění těsně před blokovým čiš-
těním prostřednictvím zprávy SMS nebo emailovou zprávou. Tuto mož-
nost zatím využívá 142 občanů naší MČ. Upozornění mailovou zprávou 
je zcela zdarma, zpráva SMS pro jednu Vámi zvolenou ulici pak stojí 20 Kč 
na celý rok. Je možno si navolit i upozornění pro vyšší počet ulic, cena 
potom narůstá, 4 ulice stojí 50 Kč, 12 ulic 100 Kč na 1 rok. 

Uvažujeme, že bychom tuto službu hradili firmě, která ji nabízí, z pro-
středků městské části a vytvořili tak novou službu občanům – motoris-
tům. Nejsme ovšem schopni odhadnout, jaký může o  tento servis být 
mezi Vámi motoristy zájem. Jelikož nechceme zbytečně plýtvat finanč-
ními prostředky prosíme, pokud Vás tato nabídka oslovila, o  registraci 
na www.cisteniulic.cz, kde také najdete podrobnější informace. Získáme 
tak zpětnou vazbu o Vašem zájmu o tuto službu a následně nám to uleh-
čí rozhodování. Pokud bude počet přihlášených motoristů z  Řečkovic 
a Mokré Hory tak reprezentativní, že ekonomika celé záležitosti dostane 
smysl, bude tuto službu hradit ÚMČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a Vám 
budou upozornění na mobilní telefon přicházet zdarma.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho kilometrů bez nehody.
Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Možnost služby 
motoristům 

v době čištění ulic
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Na kus řeči s Vítězslavem NEKOVÁŘEM
V  březnovém čísle zpravodaje 

ŘEČ se čtenářům představí člen za-
stupitelstva naší městské části, Ing.   
Vítězslav Nekovář, který byl zastupi-
telstvem současně zvolen do  funkce 
předsedy finančního výboru a je také 
členem komise majetkové, výstavby 
a dopravy.

Pracuješ v  oddělení ekonomiky a  kontroly na  Odboru 
sociálních věcí Jihomoravského kraje. Můžeš čtenářův přiblížit 
své pracovní povinnosti?

Moje práce spočívá v zabezpečení ekonomického plánování 
a kontroly nakládání s finančními prostředky, které rozděluje 
Jihomoravský kraj příspěvkovým organizacím, které poskytují 
sociální služby obyvatelstvu. To jsou zejména domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se 
zdravotním postižením. Jde nám o spravedlivou, rovnocennou 
a celoplošnou distribuci prostředků obyvatelstvu v našem kraji 
formou sociálních služeb a o následnou kontrolu toho, zda se 
peníze skutečně použily na správný účel a v souladu se zákony. 
Poměrnou část práce tvoří místní šetření u  příspěvkových 
organizací a  procházení jejich účetnictví. Díky místním 
šetřením můžeme přímo vidět, jak se peníze použily a  jaký 
z toho mají lidé užitek.  
Pracoval jsi v  Centru Kociánka na  pozici vedoucího 
ekonomického úseku. Jak hodnotíš finanční vztah 
k příspěvkovým organizacím, které zřizuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí?

To je velmi těžké zodpovědět. Příspěvkovou organizaci 
determinuje zejména její hlavní účel, výše a  pravidelnost 
příspěvků a  dotací a  její personální složení. Obecně se však 
příspěvkovým organizacím nedostává takových prostředků, 
jakých by potřebovaly a  jakých bychom si všichni přáli. 
Musíme si však uvědomit, že je možné rozdělit jen to, co 
máme, a nemůžeme brát z ničeho, či dokonce si půjčovat. Stát 
nebo obce a  jejich části mají jen omezené prostředky, které 
je možné rozdělit pro potřeby lidí, a  více jich není. Musí se 
proto rozdělovat podle toho, co je nejvíce nutné a potřebné 
a  současně rozdělit prostředky mezi všechny. Je možné to 
přirovnat k  tomu, když maminka krájí chléb svým dětem. 
Každé dítě chce matka nasytit stejně, každé dítě má však jinak 
velký hlad, velkost hladu maminka nepozná, jen odhaduje, 
ale chléb je jen jeden a  každému může dát jen jeden krajíc. 
A  ministerstvo přiděluje tolik, kolik si může dovolit. Druhou 
věcí je, jaký je proces poskytování podpory hendikepovaným 
a  různé úhly pohledu na  to, jak to provádět. Ale i  taková 
státní příspěvková organizace s  vysokým potenciálem, 
jakou Kociánka bezesporu je díky svým vytvořeným 
možnostem v  minulosti, se v  současné době ocitá na  velmi 
úzké rozhodovací hraně, zda kráčí správným směrem, či ne. 
Každé chybné rozhodnutí může totiž znamenat nevratné 
a devastující dopady pro dobře vybudovaný systém - hlavně 
pro současné i potenciální uživatele sociálních služeb. 
Rád bych se zeptal i  na  finanční výbor, kterému předsedáš. 
Jaké máte úkoly a  jak hodnotíš spolupráci s  vedením naší 
radnice?

Finanční výbor je jedním ze dvou výborů, které obec zřizuje 
ze zákona vždy. Je zřizován za  účelem kontroly finančních 
toků obce, tzn. příjmů i výdajů. Naším úkolem je monitorovat 
a kontrolovat financování obce tak, aby byly uhrazeny náklady 
základních nejdůležitějších potřeb občanů a současně aby byly 
uhrazeny všechny potřeby městské části. Potřebami je myšleno 
zajištění správy pro občany v  podobě služeb na  místním 
obecním úřadu, údržba majetku obce využívaného občany, 
zajištění škol a  školní docházky, poskytování sociální péče 
potřebným občanům, rozvoj místní části v  podobě výsadby 
zeleně, oprav a údržby komunikací, výměny osvětlení. Potřeby 
obce a  občanů jsou různorodé a  finanční výbor se snaží při 
omezeném rozpočtu pokrýt objektivně a spravedlivě veškeré 
z  nich. Spolupráci s  vedením naší radnice hodnotím kladně. 
Nic z toho, o čem tu byla řeč, by nebylo možné realizovat bez 
práce ekonomického odboru úřadu městské části. Také velice 
oceňuji věcný a  zdravý pohled starosty Marka Viskota, který 
si dobře uvědomuje omezený rozpočet obce a snaží se najít 
další možné způsoby financování projektů a akcí v obci. 
Jak hodnotíš hospodaření naší městské části? 

Mohu upřímně konstatovat, že hospodaření Řečkovic 
a  Mokré Hory hodnotím pozitivně, jelikož se městská část 
dlouhodobě snaží snižovat provozní výdaje. Rozpočty 
jsou vždy plánovány tak, aby byly realizovatelné v  rámci 
možností naší městské části, což indikuje finanční zdraví obce 
s vytvářením přiměřených rezerv. 

Městská část myslí i  na  budoucnost. Z  tohoto důvodu 
jsou v  letošním rozpočtu vyčleněny prostředky na  projekty, 
které mohou být využity v dalších letech. Jedná se o projekty 
na  snižování energetické náročnosti veřejných budov, 
významný je záměr revitalizace parku na Horáckém náměstí 
nebo okolí konečné stanice tramvaje č. 1.

Myslím, že se v Řečkovicích a Mokré Hoře povedlo finančně 
podpořit mnoho projektů, na které je radost se podívat.
Zaměstnání i práce ve zdejší samosprávě nepochybně zabírají 
nemálo času. Vím, že rád lyžuješ, nedávno jsme se potkali 
na sjezdovce v Novém městě na Moravě. Můžeš prozradit, jak 
dále trávíš svůj volný čas?

Rád trávím volný čas se svou manželkou a  dětmi, ačkoliv 
s těmi už méně, jelikož jsou již dospělé a mají své povinnosti 
a  zájmy. Kromě lyžování si rád zahraji petanque na  místním 
hřišti s  přáteli, vyjedu na  kratší cyklistické výlety do  okolí 
Jehnic, Vranova a Adamova a v létě vyrazím k vodě na přehradu 
nebo třeba na vysokohorskou túru do českých hor. Manželkou 
rádi chodíme na koncerty a také do divadel, nejraději na opery 
nebo do Městského divadla. Město Brno a naše městská část 
mi poskytují dostatek různorodých kulturních, pasivních 
i  aktivních sportovních vyžití, a proto se snažím trávit čas 
efektivně a aktivně i ve svém volnu.
Víťo, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Tvé práci.

Já děkuji Tobě, a zdravím čtenáře zpravodaje ŘEČ. 

S Vítězslavem Nekovářem si povídal Martin Otčenášek
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Středeční akce pro rodiče a děti  
Vítání jara s písničkou 

 Termín: 9.00 – 11.00  |  Cena: 60 Kč  |  Kde: DDM Frikulín 
Prosím o rezervaci na jednotlivé akce.  

Kontakt: Karin Volfová, tel. 606 206 477

9. března – Vítání jara s písničkou,    
23. března – Velikonoce pro nejmenší 

20. dubna – Den Země – máme rádi zvířátka 
4. května – Hudebně–pohybová školička

Hudebně-pohybové hry, písničky, říkanky, hra na dětské  
hudební nástroje, jednoduché tvoření, herna pro děti,  

dle počasí hry na zahradě. 

VELIKONOCE  
11. března, 15.00 – 18.00, cena: 60 Kč 

Rezervace: Š. Lokajová  |  tel. 606 110 970

Tradiční tvořivé dílničky, pečení jidášků ve tvaru motýlků,  
beránků nebo kačenek, dekorace z přírodnin, sázení.  

Zdobení vajíček různými technikami pro děti i dospělé  
(s sebou výfuky od vajíček nebo vajíčka uvařená). 

NOVĚ : Chovatelský kroužek  
pondělí a čtvrtek: 15.00 -17.00
Máte rádi zvířátka a nemůžete je mít doma? 

Chcete se podílet na výběru jména pro mláďátka,  
účastnit se všech příprav pro vytváření zázemí pro další  

zvířátka pro kroužek? Přijďte a přidejte se k nám!   
Hrajeme také různé hry, dle počasí budeme mít program také 

na zahradě a našem hřišti.  Vede: Matěj Bláha – 775 389 299

Táborník se představuje – příměstský tábor 
pro děti od 2 do 5 let, 8.00 – 16.00

Program plný her a zajímavostí ze světa zvířat, pohádek,  
sportování na zahradě s herními prvky, výtvarných  

experimentů, hrátky s králíčkem. Cena: 1 500 Kč – 5 dní,  
2 500 Kč – 10 dní, 3 500 Kč – 15 dní. Předplacené dny můžete 
čerpat dle Vašich potřeb během celého léta, případně v září.  
Přihláška je  ke stažení  na www.ddmhelceletova.cz, Frikulín 

nebo můžete vše vyřídit osobně. Rezervace a informace:  
Lokajová, tel. 606 110 970.   Prosíme o rezervaci na konkrétní 

týdny či dny. Přihlášky + platby do 15. června, dále vše po  
domluvě.  Zápis na ostatní letní tábory pokračuje do  

vyčerpání volných míst.  Na pobočce si můžete vyzvednout 
přehled všech táborů.  

Dotazy, rezervace: frikulin@ddmhelceletova.cz

Letní  pobytový  tábor Vysočina  
Indiánské léto 

 24. – 29. července 2016 – Daňkovice Selský dvůr
(sportování, indiánské tvoření, hry v přírodě, výlety)

Cena: 3 250 Kč ubytování, 5x jídlo, druhá večeře, pitný režim, 
pronájem klubovny a tělocvičny, materiál, jezdecký klub  

Blatiny- jízda na koních (ponících), doprava na výlety, odměny. 
Šifry a hádanky vhodné pro kluky a holky, kteří si chtějí užít 

pohodové prázdniny.  Info: Lokajová, tel. 606 110 970.

pobočka Řečkovice: 
Frikulín Gromešova, Kubova vila, tel. 606 110 970

Máme volná  místa v kroužku:
Výtvarka s keramikou od 10 let, út. 16:15-17:45 hod.

Srdečně zveme  na tyto akce:
MOZAIKA 2 - mísa nebo stolička,  čtvrtek 17. 3. 2016 od 17 do cca 
19:30 hod.  Mozaikou ozdobíme mísu, která bude k dispozici, nebo 
si můžete ke  zdobení donést malou dřevěnou stoličku. Mozaiku  
budeme vytvářet z  vlastnoručně připravených glazovaných střepů 
nebo zbytků barevných skel.
Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem. 
Cena: 250 Kč děti, 400 Kč dospělí. 
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz.

KERAMIKA – zrcadlo, pondělí 7. 3. 2016  od 18.30 do cca 20:30 hod. 
Zrcadlo o velikosti cca 30x20 cm je určeno k pověšení na zeď. Je třeba 
přihlásit se min. 3 dny předem. Cena: 150 Kč děti, 250 Kč dospělí. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477, markovajana@email.cz

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – věneček z proutí, mechu + velikonoční 
dekorace, pondělí 21. 3. 2016 od 18:30 do cca 20:30 hod. Je třeba při-
hlásit se min. 3 dny předem. Cena věnec: 150 Kč děti, 250 Kč dospělí 
+ dekorace z proutí 50 Kč. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477, markovajana@email.cz

VELIKONOČNÍ DÍLNA pro nejmenší, čtvrtek 24. 3. 2016 od 9 do 11:30 
hod. Tvoření pro nejmenší v doprovodu rodičů. 
Možno přibrat i  staršího sourozence. Veselá jarní zvířátka a  ptáčci, 
květináček s osením.
Začátky od 9 a od 10:15 hod. Cena: 70 Kč / 1 hod. 
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ VAJEC + OSENÍ, čtvrtek 24. 3. 2016  
od  15 do  cca 18:00 hod. Vhodné pro samostatné děti a  dospělé.  
Barvení a zdobení vajec různými technikami, vosk, mozaika, lepené 
dekorace. S sebou přezůvky a vyfouklá nebo i vařená vejce. Cca 4-8 ks. 
Cena: 80 Kč děti, 100 Kč dospělí. 
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz

Příměstské tábory:
TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

 „Cesta do hlubin země“, 29. 2. - 4. 3. 2016
Denně od 7.30 do 16 hod. Určeno zejména pro školáky. 
Tvořivý tábor se spoustou pokusů, vyrábění i výletů. Obědy zajištěny. 
Možno i na jednotlivé dny. Cena: 1 300 Kč / 5 dní. 
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@ddmhelceletova.cz

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 
Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino

Srdečně zve 
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
22. března v 18.00
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Cupákova - řečkovická ulice pojmenova-
ná roku 1946 po  Antonínu Cupákovi (*7. 4. 
1903   Mokrá Hora / † 28. 2. 1945 Flossenbürg), 
zednickém mistrovi, popraveném za  účast v  od-
boji. Žil v Mokré Hoře č. p. 16.

Ulice nesla od   roku 1918 název Vrchlického 
nábřeží, v březnu 1939 byla přejmenována, resp. 
poněmčena na  Vrchlickylände - Vrchlického ná-
břeží, později v  roce 1942 na  Obstage - Ovocná, 
hned v  květnu 1945 jen Ovocná a  od  září 1946 
Cupákova. Na této ulici v přilehlém parku najde-
me dvě památné lípy.

Dillingerova - ulici pojmenovanou v  roce 
1976 po  malíři, grafikovi a  ilustrátorovi Petru 
Dillingerovi (*17. 9. 1899 / † 24. 4. 1954) najdeme 
v Řečkovicích. Tento umělec patřil mezi významné 
činitele v  brněnské kultuře, působil rovněž jako 
profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně. Ilu-
stroval romány Karolíny Světlé.

Díly - řečkovická ulice pojmenovaná v  roce 
1946. Její název připomíná starou polní trať děle-
nou na menší části. To se projevovalo i v dřívějších 
variantách pojmenování. Roku 1933 se ulice jme-
novala Na dílech, od března 1939 Auf den Acker-
teilen - Na dílech, od roku 1945 jen česky Na dí-
lech a od září 1946 Díly.

Dlouhé hony - opět ulice pojmenovaná roku 
1946 podle starého názvu polní tratě. Podobné 
jméno Na dlouhých honech nesla již od roku 1929, 
německy od  roku 1939 Lange Huben, od  roku 
1945 opět Na dlouhých honech a v září 1946 bylo 
její jméno zkráceno na Dlouhé hony.

Dolnice - řečkovická ulice nese svůj název 
od  roku 1967. První jméno dostala roku 1918 
- Svatopluka Čecha, od  roku 1939 německy Sva-
topluk-Čech-Gasse, od  roku 1942 Grüne Gasse, 
v květnu 1945 česky Zelená, od roku 1967 Dolnice, 
podle starého názvu místní polní tratě.

Družstevní - řečkovická ulice bytových domů 
pojmenovaná roku 1966 podle hnutí, které sdru-
žovalo pracovníky různých oborů do  svépomoc-
ných družstev. 

Dudíkova – řečkovická 
ulice nese svůj název od  roku 
1946 po Bedu Dudíkovi (*29. 1. 
1815 / † 18. 1. 1890), význam-
ném moravském historikovi, 
rajhradském benediktínovi 
a  vlastenci. Ulice v  roce 1919 
nesla jméno po  jiném význam-
ném muži - Janu Kollárovi - Kollárova, od  roku 
1939 Kollárgasse, v  roce 1942 přejmenována 
Geschlossene Gasse - Zavřená, 1945 česky Zavře-
ná a od roku 1946 Dudíkova.

Duhová  – nová ulice z roku 1997 je hlavní ko-
munikací patřící do lokality Duhová pole.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... názvy ulic

Ulice Dolnice v Řečkovicích

Beda Dudík

Ulice Cupákova v Řečkovicích v roce 1913

Františka  STEHLÍKOVÁ 94 let 

Jitřenka  DOLEŽALOVÁ 92 let 

Milada  BALATKOVÁ 91 let 

Věra  MACHAŇOVÁ 91 let

Lubomír  POSKER 90 let 

Vlastimil  MAZAL 85 let 

Leo  LEV 85 let 

Květoslava  ČERNÁ 85 let 

Antonín  GAJDA 80 let 

Blažena  HADRABOVÁ 80 let 

Marie  HVIŽĎOVÁ 80 let 

Ludmila  NOSKOVÁ 80 let 

Eliška  NOVÁKOVÁ 80 let 

Věra  TUREČKOVÁ 80 let 

Vlasta  LINHARTOVÁ 80 let 

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – únor 2016Anketa na internetu:  
Měli byste zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru?

Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety na  stránkách  
www.miniwaste.cz zájem občanů o  bezplatné zapůjčení kompostérů 
ke kompostování bioodpadu a zeleného odpadu ze zahrad.

V  případě, že bude ohlas občanů pozitivní, mohlo by město Brno  
požádat o  dotaci na  zakoupení kompostérů z  Operačního programu  
životní prostředí (OPŽP). Pokud by byla žádost schválena, kompostéry  
budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 5 let a následně se stanou 
jejich majetkem. V případě, že nebude dotační titul vyhlášen nebo bude 
žádost zamítnuta, předpokládá město Brno prodej kompostérů podle 
současných podmínek.

Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již 
od roku 2010 v rámci projektu Miniwaste, prodáno tak bylo přes 1000 ks 
dotovaných kompostérů za poloviční ceny.

Zdroj: www.miniwaste.cz

Ukliďme Řečkovice a Mokrou Horu
Město Brno se i  letos zapojilo do  celorepublikové akce „Ukliďme  

Česko“, která se uskuteční v sobotu 16. dubna. Odbor životního prostře-
dí Magistrátu města Brna požádal městskou část o součinnost při úklidu 
prováděném dobrovolníky – je s nimi třeba domluvit místa, kde budou 
odpady shromažďovány. Seznam těchto míst včetně zákresu v  mapce  
a  informace o  počtu dobrovolníků je nutné magistrátu předat do  
6. dubna. Na základě těchto podkladů bude vypracován harmonogram 
odvozu shromážděných odpadů z  jednotlivých stanovišť. Pro dobrovol-
níky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle. Ty budou na ÚMČ dove-
zeny nejpozději do 11. dubna (do 8:00 hodin). K vyzvednutí pak budou  
od 11. do 15. dubna na řečkovické radnici na Palackého náměstí.

Více informací o  akci „Ukliďme Česko“ naleznete na  internetových 
stránkách www.uklidmecesko.cz.

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí
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PŘIPRAVUJEME  PRO  VÁS  novou provozovnu kadeřnictví, 
pedikúry,  manikúry a kosmetiky na Horáckém nám. 1  
(výměníková stanice). Do nové provozovny Vás zve kolektiv 
bývalé FA-ZONY. Datum otevření upřesníme. Pro více informací 
můžete volat na uvedená telefonní čísla: 
IVA – pánská kadeřnice 607 186 551 
MIRIAM – pedikúra, manikúra 777 562 255 
VERONIKA – kosmetika 608 211 483
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
PŘEVODY družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení  
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918, www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998 
e-mail: marosek.c@seznam.cz
REKONSTRUKCE  koupelen, 20 let praxe, 60 měsíců záruka. 
www.koupelnyjelinek.cz, tel.: 608 877 322
SPOLEK řemesel provádí malé i velké zakázky, servis.  
Tel.: 731 232 586
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
KOUPÍM stavební pozemek v Řečkovicích cca 800-1500 m2. 
Nejsem RK. Prosím nabídněte. Tel.: 603 260 651
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! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
PRONAJMU zrekonstruované kancelářské prostory o velikosti 
80 m² v 1. podlaží nebytového domu v Řečkovicích. Velmi pěkné 
prostory, vlastní vchod, kuchyňka, 2xWC, skládek, elektronické 
zabezpečení. Klidný dům, výborná dostupnost MHD. Bez RK,  
tel.: 732 825 879
KOUPÍM byt v Řečkovicích nebo v blízkém okolí.  
RK prosím nevolat. Tel.: 704 414 406

PRODALI jsme dům, a proto hledám ke koupi byt v Řečkovicích 
nebo okolí. Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910 
HLEDÁME ke koupi dům s parkováním, možná i pro komerční 
využití. Cena do 9 mil. Děkuji. 736 123 995
KOUPÍM chatu/chalupu v Brně, nebo max. 40 km od Brna. 
Děkuji.  T: 721 195 834
BRNO-PRONÁJEM nebo malý byt ke koupi. T: 722 012 297
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
ODHADY cen nemovitostí pro dědictví do 1500 Kč. Tel.: 775 674 540
KOUPÍM byt přímo od majitele. 2+1/3+kk/3+1. Tel.: 606 78 87 10
DOUČUJI/VYUČUJI individuálně  angličtinu nebo  
francouzštinu děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání  
+ 20 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820
OPRAVY STŘECH - komíny, omazání hřebenů, výměna latí, 
nátěry plechů odborně provedu. Tel.: 737 905 923
DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích - přijmeme zdatnou paní/a 
pro administrativní práci a následné balení zboží. Práce 2x týdně  
(pondělí a čtvrtek), denně 5-7 hodin, mzda cca 80,-Kč/hod.,  
optimální věk 50+. Prosím o zaslání životopisu: ekomarket@seznam.cz
LEVNĚ prodáme zahrádku v Medl., svah, chatka. Tel.: 728 852 255
NEJEN MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ POCHOUTKY - široký výběr  
potravin a nápojů. Štefánikova 10, Po-Pá 9-18, Tel.: 732 840 674
FIRMA FALKY nabízí práci na sezónní úklid veřejné zeleně. 
Vhodné pro důchodce  nebo ZTP.  Tel.: 602 788 603
NOVÉ VETEŠNICTVÍ - kabelky, obuv, second hand (dámský XXL, 
dětský, pánský), antikvariátní zboží, porcelán, sklo, ruční práce,  
vitráže ….. Otevřeno  Čt-Ne 14 – 17 hod. Klimešova 40, Brno-Ořešín
PLANETA ČAJE A KÁVY. Kvalitní čaje a káva. Osobní odběr 
 nebo rozvoz po Brně ZDARMA! www.planetacajeakavy.cz
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
– NOVĚ – SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADÍME S VAŠÍM POJIŠTĚNÍM 
– ZÁSILKOVNA 
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – SBĚRNA v Centru služeb občanům 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

PLACENÁ INZERCE

Vážení zákazníci,

od 4. dubna 2016 Vás rádi přivítáme v našem novém 
zákaznickém centru v areálu bývalé pisárecké vodárny 
v Brně na ulici Pisárecká 1a. 
Stávající centrum se z ulice Hybešovy přestěhuje 
do moderních, bezbariérových a dopravně dobře 
dostupných prostor odpovídajících nárokům současné 
doby. Úřední hodiny zůstávají zachovány stejné jako
v původním zákaznickém centru.

Na setkání s Vámi se těší

zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
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V  polovině února se shodou šťastných okolností sešly dvě 
atraktivní události, které přivedly do  Galerie na  radnici značné 
množství zájemců. A nejen od nás.

Tou první událostí byla 12. února vernisáž výstavy fotografií 
řečkovického rodáka Ing.  Jaroslava Chrásta, CSc., věnovaná jeho 
nedávné několikatýdenní cestě do  Číny. A  protože Ing.  Chrást má 
i nemalé zkušenosti rétorské, byla vernisáž spojená s jeho poutavým 
vyprávěním zážitků z  této cesty, kam se většina z  nás dosud 
nedostala. Téměř dvouhodinový, mnohdy strhující monolog autora 
byl vystřídán následující živou besedou a podle celkového dojmu lze 
soudit, že se s  tímto světoběžníkem brzy znovu setkáme. Aspoň to  
při loučení přislíbil spolu s  náznakem, kam se příště asi podíváme. 
Měla by to být Kanada a Aljaška.

Druhým setkání ve  velkém sále radnice byla v  pátek 18. února 
přednáška odborníka-enologa a  člena předních hodnotitelských 

vinařských komisí Ing.  Miroslava Musila, Ph.D., spojená tentokrát 
s  degustací liturgických a  košer vín. O  běžně dostupných vínech 
v  prodejní síti či přímo od  vinařů jsme se dověděli spoustu 
zajímavého již v  předcházejících letech z  úst zesnulého Doc.  Ing.   
E. Postbiegla, CSc. Vína používaná k  bohoslužebným účelům však 
zůstala díky své výjimečnosti až dosud mimo naši pozornost. Páteční 
vinařská přednáška nám výrazně rozšířila okruh vědomostí z  této 
„neznámé“ oblasti vinařství, jejíž produkty cenově i smyslově značně 
vybočují z obvyklého průměru. I zde máme příslib přednášejícího, že 
se můžeme těšit na další setkání s ním nad našimi víny, která jsme 
dosud opomenuli.

Obě akce měly mimořádnou účast posluchačů a  zájem v  obou 
případech byl potvrzen živou a dlouhou diskusí. 

Ivan Koláčný

Únorová kulturní a společenská setkání na radnici

















Rezervace  vstupenek: 
 (pouze sms) na tel.: 723151645  
 nebo na stránkách:www.sokolreckovice.cz 
 cena vstupenky je 120, kč 






Kde:   Sokolovna v  Řečkovicích   Vážného 19 
Pořádá:Sokol Řečkovice   

Předprodej vstupenek 
v Sokolovně Vážného 19: 
 Po 21.3. a Čt 31.3.2016 
 od 18:30 do 19:00 hod 




Hraje:  kapela Vikýř 
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Je to již hodně dávno, co se dalo v Řeč-
kovicích bruslit na  nějakém přírodním či 
uměle vytvořeném kluzišti. To se letos roz-
hodla změnit asi desítka nadšených tatínků 
z Orláku.

Za  tímto ambiciózním projektem stálo 
velikánské nadšení a  předpověď čtrnácti-
denních mrazů. 

“S touto myšlenkou jsme laškovali již ně-
kolik let, ale počasí nám nepřálo. Letos ko-
nečně zamrzlo, tak jsme se do toho pustili!” 
uvedl jeden z organizátorů. V neděli 17. led-
na 2016 jsme dostali souhlas Orla Řečkovice 
s  umístěním kluziště na  jejich petanquové 
hřiště a příslib, že se s námi bude na celém 
projektu finančně podílet. (dřevěné manti-
nely, voda, elektrická energie,...). Tím to celé 
odstartovalo! Hned v pondělí jsme nakoupili 
materiál, provedli základní stavební úpravy 
a  ve  večerních hodinách, kdy začíná více 
mrznout, jsme udělali první nástřik ledu. 
Od  zkušených ledařů jsme se dozvěděli, že 
musíme udělat nástřik minimálně 25 vrstev 
a  že optimální teplota pro nástřik začíná 

na -5 °C, což nás směřuje především k noč-
ním pracím (přes den tolik nemrzne). Proto 
jsme udělali rozpis směn a  celou noc jsme 
vyráběli vrstvu po vrstvě. Naše nadšení ne-
znalo mezí, a když jsme viděli, jak se celé dílo 
daří, tak jsme nepolevovali. Ve  středu ráno 
po dvou odpracovaných nocích jsme nazna-
li, že odpoledne by mohl proběhnout první 
test. A  tak byl ve  středu zahájen zkušební 
provoz. Sice trochu sněžilo, ale vše fungova-
lo, jak mělo, a  tak jsme začali řešit důležité 
provozní záležitosti. Nejdříve jsme museli 
sehnat gumu k lavičkám, aby se dalo poho-
dlně přezouvat a netupily se brusle. Tu jsme 
sehnali darem z vyřazeného dopravníkové-
ho pásu. Dále jsme potřebovali něco, čím 
budeme provádět údržbu. Hrablo svařili klu-
ci v práci a  jako rolba nám posloužily boby 
s kýblem a napuštěnou starou hadrou. Pro-
stě nic nebyl problém a vše se dařilo! Teď už 
zbývalo jen vymyslet, koho pozvat na  slav-
nostní otevření kluziště. Velikou radost nám 
udělalo, když svoji účast přislíbil dlouholetý 
brankář Komety Sasu Hovi. Po krátké poradě 

jsme vše naplánovali na čtvrtek na 18 hodin. 
Za velkého zájmu veřejnosti Sasu Hovi slav-
nostně přestřihnul pásku a s dětmi si chvíli 
zahrál hokej. Poté rozdal autogramy a s ka-
ždým prohodil pár slov. “Sám jsem začínal 
na  podobném kluzišti a  bez hraní na  tako-
vém plácku, bych se nedostal tam, kde jsem.” 
řekl Hovi a bylo vidět, že si celou akci užívá.

Je pravdou, že kluziště je to malé, ale 
naše, a nic na tom nepokazí ani skutečnost, 
že se meteorologové zase trochu spletli 
a  mrzlo jen týden. Celou bruslařskou sezó-
nu jsme proto ukončili v  neděli 24. ledna 
a  s  očekáváním vyhlížíme další dny, kdy 
bude zase mrznout.

Za Orel Řečkovice  
Petr Bořecký

Řečkovický bruslák

Výprava na draka - pozvání na akci

V sobotu 12. března odpoledne zveme děti z 1. až 7. třídy do parku 
na Kraví hoře. Našemu království hrozí zlý drak a družina hrdinů tvo-
řená dětmi ho má porazit. Nejprve je ale potřeba se vycvičit a vybavit.

Jde o dobrodružnou akci pro děti v pohádkovém / fantasy stylu, 
podobnou známé hře „Pevnost Boyard“. Děti hru absolvují ve  sku-
pinkách po 4-6 dětech (lze vytvořit i na místě). Každou skupinku do-
provází alespoň jeden dospělý (rodič). Mezi jednotlivými stanovišti 
chodí skupinky volně podle mapky, něco lze vynechat, někde se lze 
zdržet. Po splnění většiny úkolů se děti vydají na boj s drakem.

Můžete se těšit na  postavy v  kostýmech a  celou řadu méně  
obvyklých dobrodružných aktivit: šerm bezpečnými replikami stře-
dověkých zbraní, lov pomocí luku či kuše, sestavování katapultu, hle-
dání pokladu podle mapy, plížení, ale i různé rébusy, těžké bludiště, 
zkoušku odvahy, zpěv, tvoření a další. 

Úkoly budou mít různě obtížné varianty podle věku dětí. Některé 
mohou být zajímavé i  pro dospělé. Předpokládané trvání akce pro 
jednu družinu dětí je zhruba 2 hodiny. Jednotlivé družiny dětí hrají 
každá sama za sebe. Nesoutěží mezi sebou.

Za silného deště se akce ruší, za mírného deště fungujeme, jak to 
půjde. Vstupné je 50 korun na dítě (jde o alespoň částečné pokrytí 
nákladů). 

U  dětí vítáme hezké (stačí improvizované) kostýmy (rytíř, princ, 
princezna, kouzelník apod.). Na akci se je vhodné předem přihlásit. 
Přihlášení i další podrobné informace najdete na naší webové adrese: 
www.helceletka.cz.

Akci pro vás připravuje Dům dětí a  mládeže Helceletka. Tato  
organizace vznikla postupným sloučením několika různých domů 
dětí a  mládeže (naposledy DDM Junior) a  v  současné době nabízí 
kroužky, akce a tábory pro děti v celkem jedenácti pobočkách. Kromě 
běžných kroužků nabízíme i mnoho unikátních a velmi zajímavých 
činnosti: chovatelství a teraristiku, roboty, šerm, mineralogii, drama-
tiku, nejrůznější modeláře a mnoho dalšího.

Pavel Plíšek
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TJ Sokol Řečkovice
oddíl krasojízdy pořádá v sobotu 9. dubna 2016

mistrovství  ČR juniorů v krasojízdě
v sokolovně, Vážného 19,  začátek v 10 hodin.

Všechny příznivce a zájemce srdečně zveme!

SPORT
Sportovní program na BŘEZEN:
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Bonver ŽBL – čtvrtfinále PLAY OFF  
(nová hala) 
23. 3. VALOSUN KP Brno : Trutnov 17:30 hod. 
(30. 3. VALOSUN KP Brno : Trutnov 17:30 hod.) 
pozn.: jedná se o jistý 2. zápas a případný čtvrtý 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
5. 3. KP Brno : Jičín 17:00 hod. 
19. 3.  KP Brno : Zlín 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
4. 3.  Helas Brno : Chrudim 19:30 hod. 
11. 3.  Tango Brno : Vysoké Mýto 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
9. 3.  VKKP Brno : Olymp Praha 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Florbal – extraliga mužů (nová hala) 
BULLDOGS Brno – PLAY OFF 
aktuálně na: www.buldogs.cz

Richard Foltýn, 
 zastupitel a předseda komise sportu

TIP MĚSÍCE:

Sportovec roku MČ 2015
18. 3. od 15 hodin 
Slavnostní vyhlášení ankety  
(sál radnice Brno-Řečkovice)

Celkem 28 brněnských základních škol se ve  spolupráci s  Unií 
sportovních klubů města Brna zapojilo do  projektu Sport ve  ško-
le. Akce je podporována městem Brnem, Jihomoravským krajem  
i  Českou unií sportu a  jejím záměrem je, aby si děti z  1. až 4. tříd  
vyzkoušely zdarma jedenkrát týdně více sportů ve  své školní  
tělocvičně pod dohledem zkušených oddílových trenérů či sportov-
ních osobností.

Mezi vybranými školami, které od  ledna do  června nabízí svým  
žákům pravidelný sportovní kroužek, je také ZŠ Horácké náměs-
tí v  Brně-Řečkovicích, a  to každé úterý od  15:30 do  17:00 hodin  
v tělocvičně pro 1. stupeň na ulici Uprkova. V lednu se děti mohly se-
známit se základy juda, v únoru a březnu probíhají basketbalové tré-
ninky např. pod odborným dohledem reprezentantek Edity Šujanové  
a  Kateřiny Sedlákové z  ženského basketbalového klubu VALOSUN 
či basketbalistů mužského MMCITÉ. V  květnu a  červnu budou pro  
změnu potřeba žíněnky k vyzkoušení řecko-římského zápasu.

Podrobný rozpis kroužků, přihlášku pro vaše dítě a více informací 
naleznete na webových stránkách www.sportveskole.cz.

Richard Foltýn,  
zastupitel a předseda komise sportu

Vicemistryně světa Edita Šujanová a kapitánka VALOSUNu KP Brno Katka Sedláková v akci

Marek Viskot a Richard Foltýn navštívili sportovní kroužek na Uprkově

Sport ve škole  
i na Horáckém náměstí
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Šachové hemžení  
v řečkovické sokolovně
V  soboru 13. 2. 2016 uspořádal Šachový klub Duras BVK –  

Královo Pole ve spolupráci se Sokolem Řečkovice již 15. ročník šacho-
vého turnaje Gillarův memoriál, který je zařazen do seriálu krajských  
přeborů v rapid šachu mládeže. Prostory sokolovny nezvykle zaplnilo 
90 mladších a 35 starších žáků z celého Jihomoravského kraje, kte-
ří na 62 šachovnicích během pěti hodin odehráli celkem 434 partií.  
Vítězi se tentokrát stali hráči pořádajícího klubu Duras BVK, v katego-
rii mladších žáků Petr Glozar, v kategorii starších žáků Daniel Daněk.

Ing. Rudolf Moulis, CSc. 
předseda ŠK Duras BVK – Královo Pole

Klub aktivních seniorů  
na bowlingu v Cihelně

V polovině února zamířil klub aktivních seniorů a seniorek z Řeč-
kovic a Mokré Hory do Obchodního centra TESCO Královo Pole tré-
novat bowling. Obsadili jsme tři dráhy po šesti hráčích a ti zkušenější 
zasvětili nováčky do pravidel této hry. Zasportovali si všichni, ale také 
se pobavili a navázali nová přátelství. Pokud máte zájem, přijďte mezi 
nás. Scházíme se každé pondělí při cvičení s  lektorkou na  radnici, 
vždy od 10 hod. a nově také od 11 hodin. Můžete se také přihlásit 
telefonicky na číslo 606033064. 

JUDr. Jana Otevřelová 
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Stalo se již tradicí, že když se přiblíží postní 
doba (sobota před popeleční středou), na Orláku 
vzduchem voní zabíjačka, vyrobí se jitrnice, vy-
škvaří sádlo, v  kotli bublá prdelačka a  ve  vyzdo-
bené tělocvičně vyhrává cimbálka. Prostě místní 
lidovci s orly pořádají masopust!Masopust začíná 
odpoledním průvodem, který vychází z orelského 
areálu, kde se shromáždí rej masek, muzikantů, 
krojovaných a  přihlížejících. Takový masopust je 
událost, která vychází z  lidových tradic a  nemá 
přesně stanovená pravidla. Každá dědina dává 
masopustu svoji osobitou podobu a průvod slou-
ží jako zvaní ostatních občanů a sousedů na ma-
sopustní veselici, která u  nás následuje po  pří-
chodu průvodu na Orlák. Na Orláku místní řezník, 
sedlák a  kupec v  jedné osobě Petr Bořecký celý 
den pilně připravuje vynikající zabíjačkové spe-
ciality a všem příchozím je nabízí. Každý, kdo při-
jde, je zván do tělocvičny, která je připravena jako 
taneční sál. Zde si u  dobrého pivečka či vínečka 
můžete pochutnat na  pečené jitrničce a  třeba si 
i zatancovat na lidové písně. Letos se nám o dob-
rou zábavu postaral medvěd, který roztáčel všech-

ny přítomné dámy a  za  tekutou úplatu s  hosty 
ochotně fotil selfíčka! Letošní ročník byl již třetím 
v řadě a všichni jsme moc rádi, že se tato akce těší 
velké oblibě, o čemž svědčí hojná účast a spokoje-
né úsměvy návštěvníků.

Aby si masopustní veselí užili i naši nejmenší, 
pořádá na Orláku místní farnost sv. Vavřince druhý 
den po masopustu dětský karneval. Tento karne-
val má již dlouholetou tradici a  těší se velkému 
zájmu dětí. O  příjemnou atmosféru se stará živě 
vystupující kapela F-band, která pro děti hraje je-
jich oblíbené písničky. Jako vyvrcholení karnevalu 
se tradicí stalo odměňování masek, které se losují 
ze všech zúčastněných dětí, a hlavní cenou je ve-
likánský dort.  

Celé tohle víkendové veselí na Orláku je reali-
zováno především díky nadšení a  obětavosti lidí 
z  řečkovické orelské jednoty, místní organizace 
KDU-ČSL a farnosti sv. Vavřince. Nešlo by to také 
bez finanční podpory obce a výše zmíněných or-
ganizací. Všem patří velké díky.

Za Orel Řečkovice Petr Bořecký

Masopustní veselí na Orláku

 BŘEZEN - DUBEN  

 SAMOZABARVOVACÍ PLASTOVÁ SKLA  

 TRANSITIONS LEVNĚJŠÍ O

    VÁŽNÉHO 21 (v objektu Vysočina), www.nekudaoptik-kurim.cz, tel.: 604 308 352 

30 %

 MĚŘENÍ ZRAKU  ZHOTOVENÍ BRÝLÍ  KOMPLETNÍ SERVIS

oční lékař do 2. dne
zdarma

OČNÍ OPTIKA

V ŘEČKOVICÍCH

Placená inzerce



Černá hodinka 
v sokolovně

Vážení a milí spoluobčané,
letos již potřetí Vás zveme na Černou ho-
dinku v  Sokolovně. Co to je? Je to další 
představení z dílny Řečkovické třináctky, 
určené všem od  3 do  99 let, tentokrát 
s  hudebním zaměřením. Cílem je, aby si 
nejen děti společně s účinkujícími zazpí-
valy. Pokud možno zábavnou formou se 
pokusíme návštěvníkům naservírovat 
známé i  méně známé písničky, říkadla, 
hádanky a  další vtípky. Na  co se můžete 
těšit? Na pestrý program, u kterého nebu-
dete jen nečinně sedět a poslouchat. Naší 
snahou je také zapojení diváků – společ-
ný zpěv, pohybové ztvárnění některých 
skladeb, koordinované rytmické výkřiky 
apod.  

Na  akci nebude chybět ani občerst-
vení v  podobě nealkoholických nápojů, 
točeného piva, párku v  rohlíku a  dalších 
dobrot. 

Proto neváhejte a přijďte také!  

Za Ř13 a 3. B Eva a Marek

Výstava panenek 
ČESKé TRAdICE

Tradice je kulturní dědictví, které se předává z generace na ge-
neraci. Touto výstavou bychom chtěli přiblížit několik starobylých 
českých tradic. Dozvíte se něco o letnicích, dočesné, dušičkách nebo 
návštěvě Barborek. Dodržování lidových tradic a zvyků závisí na li-
dech, kteří je mají zakotvené, dovedou jimi žít a nést je dál. Mnohé 
tradice určitě přežijí i další generace.

Na  březnové výstavě v  galerii Na  radnici budeme mít možnost 
zhlédnout výjevy z  českých tradic, jak je uháčkovaly paní Simona 
Mecerodová a Kateřina Citová. Umělkyně chtějí starým a poškoze-
ným panenkám oprášit jejich duši, vynést je ze stínu zapomnění 
a navrátit jim jejich urozenost, lesk a slávu.

Na  vernisáži promluví Mgr.  Milan Klapetek o  českých tradicích 
v příbězích skutečných i smyšlených. Výstava bude doplněna foto-
grafiemi z karnevalu v Benátkách.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 11. března v 17 hodin 
a potrvá do neděle 20. března 2016. Otevřena pro veřejnost bude 
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin, v pracovní dny na vy-
žádání.

Na setkání se těší Komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Tělocvična  jednota  Sokol  Řečkovice Vás srdečně zve na

Černou hodinku III. s Kropáčkovou,
Pažoutem a kamarády z 3. B aneb

 pojďte s námi za písničkou – nejen písničkový pořad pro celou rodinu od 3 do 99 let  

Kdy: neděle 3. 4. 2016 v 16:00 hod.   
Kde: Sokolovna v Brně-Řečkovicích, Vážného 19, 621 00 Brno

Na co se můžete těšit?
• Na příjemně strávenou hodinu nedělního odpoledne  

• Na lidové, pohádkové a dětské písničky • Písničkové hádanky.

VstuPNé  dobroVolNé

KULTURA

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 748. Redigoval: Ing. Oliver Pospíšil. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o.,  
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První máj Shazování kozla

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci  
březnu 2016:

10. 3. v 18 h., sál školy
 Klavírní koncert B. Jelínková

21. 3. v 19 h., sál školy
Koncert společnosti  
Bohuslava Martinů

23. 3. v 18 h., sál školy
Žákovský večírek

30. 3. v 18 h., sál školy
Koncert učitelů

Srdečně zve 
 Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00

hudební · taneční · výtvarný  
· literárně dramatický obor


