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KVĚTEN 2016

Vážení spoluobčané,
někteří z vás pravděpodobně v minulých 
týdnech v  médiích zaznamenali, že se 
na  úrovni orgánů města Brna připravuje 
řešení problematiky sociálního začleňo-
vání. Zastupitelstvo naší městské části 

projednávalo na svém dubnovém zasedání materiál s názvem 
„Zapojení bytů svěřených městské části do  projektů v  rámci 
Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid Re-hou-
sing, Housing First).“ Jedná se o dva konkrétní projekty, které 
jsou součástí rozsáhlého rámcového dokumentu s  názvem 
Strategický plán sociálního začleňování, schváleného v  břez-
nu zastupitelstvem města. Strategický plán se věnuje celkem 
7 tematickým kapitolám, jako například vzdělávání, zaměstna-
nost nebo bydlení. „Housing First“ a „Rapid Re-housing“ jsou 
projekty z oblasti bydlení, ohledně kterých byla městská část 
městem Brnem oslovena v březnu tohoto roku. Magistrát měs-
ta Brna se městských částí dotazoval, zda jsou ochotny poskyt-
nout byty, které mají ve své správě, pro potřeby dvou zmíně-
ných projektů. 

V  případě „Rapid Re-housing“ se jedná o  „rychlé zabyd-
lování“ rodin s dětmi, jež jsou v bytové nouzi (žijí na ubytov-
nách, v  azylových domech nebo jiných nevyhovujících pod-
mínkách).  „Housing First“, čili „bydlení nejdříve“, má být určen 
jednotlivcům bez domova či v bytové nouzi. Oba uvedené pří-
stupy jsou založeny na filozofii, že v první řadě je třeba zajistit 
člověku bydlení s  tím, že následně je lépe schopen stabilizo-
vat svou životní situaci v dalších oblastech (práce) a řešit sná-

ze svoje problémy. Jedná se v podmínkách nejen města Brna 
o  poměrně revoluční přístup. Jeho autoři jako by v  podstatě 
popírali dosavadní praxi města v sociální a bytové oblasti. Těž-
ko přitom lze tvrdit, že by v bytové politice města Brna chyběly 
významné prvky solidarity. Projekty v  oblasti sociálního byd-
lení byly nastaveny už v minulosti. Dosud však byl podstatný 
také princip zásluhovosti, a  to i v projektech jako „prostupné 
bydlení“ či projekty  ve  spolupráci s  neziskovými organizace-
mi jako Armáda spásy či Práh v oblasti tréninkového bydlení. 
Městským částem byl ovšem letos nabízen, doufejme, že v bu-
doucnu nebude direktivně stanovován, jiný model.

Faktem také je, že Řečkovice a Mokrá Hora mají jeden z nej-
menších obecních bytových fondů v Brně. Městská část spra-
vuje celkem 427 obecních bytů. Každoročně se uvolní a je nově 
přidělováno přibližně 5-6 bytů. Ke konci roku 2015 jsme přitom 
evidovali 135 žadatelů. Pravidla přidělování bytů nepochybně 
zohledňují sociální situaci žadatele (zvýhodnění pro matky 
s dětmi, posuzování stávající bytové situace), ale zároveň vyža-
dují i doložení stabilního příjmu. 

Materiál byl projednán v  komisi bytové, následně v  radě 
městské části a  konečně v  zastupitelstvu. V  rámci diskuse 
ve všech zmíněných orgánech zaznívaly obavy zejména z toho, 
že nebylo dostatečně vysvětleno, kdo by odpovídal za výběr 
nových nájemníků. Kritizována byla také zmíněná absence 
principu zásluhovosti. Zastupitelstvo městské části nakonec 
hlasy 17 z 20 přítomných zastupitelů zapojení bytů svěřených 
městské části do uvedených projektů neschválilo.

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny 
místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. 
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. Čištění bude vý-
razně omezeno v období letních prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před 
plánovaným termínem čištění v souladu s platnými právními předpisy (zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a na základě rozhodnutí vydané-
ho příslušným silničním správním úřadem. Platnost přenosného dopravního 
značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odta-
hy 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 společ-
nosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpo-
vědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s  r. o., se síd-
lem 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. 

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. 
parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novo-
městské 3 a 5
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.

BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné 
kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOU-
HÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 1. 6., 7. 9. a 15. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA  
vč. parkovišť 
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 16. 11.

BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA 
vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ 
vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 8. 6., 14. 9. a 21. 11.

(Pokračování na straně 2)

Termíny čištění místních komunikací v roce 2016
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Údržba zeleně v Řečkovicích a Mokré Hoře
S nastávajícím jarem a probouzením přírody ze zimního spánku přichází 

jako každý rok určitá polemika o údržbě zeleně v naší městské části. Ze-
jména jde o intenzitu a rozsah kácení a pravidelný prořez dřevin rostoucích 
na plochách veřejné a sídlištní zeleně. Dovolte proto, abych zde uvedl ně-
kolik faktů a pravidel, jimiž se tato činnost řídí.

Kácení dřevin se provádí vždy po vyhodnocení funkčního a estetické-
ho  významu konkrétního stromu s ohledem na jeho umístění, druh, vzrůst, 
zdravotní stav, provozní bezpečnost a také s přihlédnutím k požadavkům 
místních obyvatel. Stromy, u nichž je požadováno z různých důvodů jejich 
pokácení, jsou na místě posouzeny členy komise životního prostředí, bez-
pečnosti a veřejného pořádku, kteří následně dávají doporučení starosto-
vi městské části k  podání žádosti o  povolení kácení ve  smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. o  ochraně přírody a  krajiny. O  konečném povolení kácení 
rozhodne po  ukončení správního řízení správní orgán. Tento systém má 
zaručit dostatečnou objektivitu při rozhodování o kácení stromů. Naprosto 
chápeme vaše případné požadavky na  pokácení stromu, který nepřimě-
řeně stíní, ohrožuje či narušuje stavbu, která je vámi obývána. Těmto žá-
dostem se snažíme bez zbytečných průtahů vyhovět. Zároveň je, dle mého 
názoru, při kácení dřevin nutné postupovat obezřetně, protože právě stro-
my a keře výrazně pomáhají vytvářet ochranné zastínění, které je ve stále 
teplejších létech velmi důležité. V rozpáleném nejen panelovém domě i při 
chůzi venku tak sehrává zeleň svoji nezanedbatelnou roli. Snažíme se proto 
o vyvážený přístup.

Vážení občané, jsme rádi za každé vaše upozornění, žádost či vyjádření 
k údržbě zeleně v naší městské části, protože jistě chápete, že není v našich 
silách si povšimnout všech nedokonalostí a problémů se starostí o zeleň 
spojených.

Areál Vysočina a Poliklinika Vránova
Prostoru Centra obchodu a  služeb Vysočina a  s  ním spojené budově 

Polikliniky, či Centra lékařské péče (CLP), jak zní její oficiální název, věnuje-
me zvýšenou pozornost. Denně tento areál a služby v něm využívají nebo 
jím alespoň prochází tisíce z nás. Budovy a stavby v tomto areálu mají již 
od privatizace na začátku 90. let minulého století své vlastníky a stejně je 
to tak s některými přilehlými pozemky. Většina pozemků je sice v majetku 
města Brna, ale stavby na nich umístěné, včetně tras pro průchod, mají své 
vlastníky. Zlepšení vzhledu a funkčnosti využívání těchto ploch je tak spo-
jeno s jednáním o nápravu někdy doslova havarijního stavu s jednotlivými 
vlastníky. To je i případ hlavního průchodu od parkoviště nově městskou 
částí zrekonstruovaného, směrem na Horácké náměstí,  opěrné zdi u zadní 
části Centra lékařské péče a okolních staveb, včetně zmíněného průchodu 

a navazujícího schodiště. Jednoduše řečeno, tyto prostory nejsou ma-
jetkem města Brna a proto na jejich rekonstrukci nemůže městská část 
či město Brno vynakládat finanční prostředky. Jsme rádi, že se nám prá-
vě s CLP podařilo dohodnout na obnově opěrné zdi, která je v jeho vlastnic-
tví a je v havarijním stavu, a na zlepšení stavu okolních ploch, které má CLP 
buď ve vlastnictví nebo v pronájmu od města Brna. V jednání s ostatními 
vlastníky budeme pokračovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Termíny čištění místních komunikací 
(Dokončení ze strany 1)

BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, 
LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., 
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKO-
VA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 31. 5., 1. 9. a 14. 11.

BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONO-
VA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, 
GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 2. 6., 6. 9. a 15. 11.

BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, 
LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD 
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  7. 6., 8. 9. a 16. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen 
úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, 
NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zá-
livů a části bez MHD
TERMÍN: 20. 6. a 26. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, MED-
LÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  22. 6. a 29. 9.

BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE HÜB-
NEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN:   16. 6. a 20. 9.  

BLOK č. 11 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA 
TERMÍN:  21. 6. a 22. 9.  
Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, 
KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 
11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  13. 6., 19. 9. a 18. 11. 

BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od  Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23,  
ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovat-
kou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  15. 6.,  21. 9. a 22. 11. 

BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  9. 6., 13. 9. a 18. 11.

BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):  
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, 
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  14. 6., 15. 9. a  21. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 
BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k  hudební škole,  KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k  Měřičkově 
č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, 
PODHÁJÍ
TERMÍN:  18. 7. 

BLOK č. 17  (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉ-
HO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, JANDÁSKOVA 
- části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, K ZÁPADI - část za domy 
k zahrádkám, ŽILKOVA 40a-44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  19. 7. 

Ing. Pavel Stránský  
oddělení životního prostředí
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Na kus řeči s Ditou PIVOŇKOVOU
V květnovém čísle zpravodaje ŘEČ 

se v rámci cyklu na ,, Na kus řeči s…“ 
představí členka zastupitelstva naší 
městské části Mgr.  Dita Pivoňková, 
která v  zastupitelstvu reprezentuje 
místní organizaci TOP 09.
Paní magistro, mohu požádat o  pár 
vět, které by Vás našim občanům 
představily nebo spíše připomenuly? 
Jaká je vaše profese a v jakém oboru 
v současnosti pracujete?

V  současné době jsem na  rodičovské dovolené se svým 
nejmladším synem. Vystudovala jsem farmaceutickou  
fakultu a v září bych měla opět nastoupit do zaměstnání jako 
lékárnice. Přesto se ještě rozhoduji, kam budou směřovat 
moje kroky. Vloni jsem si dodělala pedagogické minimum 
pro pedagogy odborných předmětů na střední škole. Je tedy 
možné, že se vydám směrem ke vzdělávání zdravotnických 
asistentů.  Zkrátka s dětmi a mladistvými pracuji ráda a baví 
mě to.
V  zastupitelstvu naší MČ působíte již druhé volební období. 
Co Vás vlastně přimělo k  rozhodnutí se politicky angažovat 
v komunální politice? V jakých výborech či komisích působíte?

Nejvíce mě asi ovlivnila moje maminka, tajemnice zdejší-
ho úřadu. Práci si stále nosila domů. Často jsme spolu ved-
ly rozhovory nad problémy týkajícími se naší městské části. 
Brzy jsem zjistila, že bych se i já chtěla zapojit do dění v měst-
ské části. Bohužel jsme se nedostali do  koalice politických  
subjektů ČSSD, ANO, ODS. Naše práce spočívá hlavně v bed-
livém sledování koalice, v  podpoře jejich dobrých záměrů 
a ve snaze prosadit alespoň některé naše priority. V součas-
né době působím v  komisi kulturní, kde se nadále snažím  
pokračovat v  tradici pořadů pohádek pro děti na  radnici, 
a také v komisi sociální.
Jste velmi aktivní mladá dáma, která vedle starostí o čtyři děti 
zvládá i  činnost v  Orlu a  místním Sokolu. Jaká je náplň této 
činnosti a máte ještě čas na jiné záliby a koníčky?

V  Orlu jsem začala cvičit kvůli své starší dceři. Měla ten-
krát tři roky, chtěla chodit do tanečního kroužku, ale všude se 
bála bez maminky. Tak jsem založila kroužek pro předškolní 
děti, kde mohla být se mnou. Dnes fungujeme již sedmý rok 
pod názvem Krtečci. Máme pravidelná vystoupení a děti mi 
stále dělají velkou radost.

Letos jsem se také vrátila k  předcvičování aerobiku  
v  Sokole. Zastávám názor, že je dobré si udržovat kondici 
po  celý život. Některé cvičenky jsou toho živým důkazem. 

Chodí pravidelně dvakrát týdně již roky a dokážou se vyrov-
nat nám, mladším, i  když jim je více než šedesát let. Tímto 
bych chtěla všechny povzbudit, aby nezapomínali na pravi-
delný pohyb jednou, dvakrát týdně, protože na stáří se jim 
to vyplatí. 

Na  radnici jsem podpořila vznik nového klubu aktivních 
seniorek.  Pokud je potřeba, tak i zde ráda předcvičuji. Cvičení 
se seniory je pro mne inspirací. Poctivě se starají o své zdraví 
a uvědomují si křehkost lidského bytí. Kdyby jim společnost 
více naslouchala, mohli bychom se od nich leccos naučit. 

Mým velkým koníčkem je zpěv a  hra na  klavír a  kytaru. 
S dětmi zpíváme každý den chvály. S manželem máme rádi 
výlety do  přírody, ať už na  kole anebo pěšky. V  současné 
době se stále více zabýváme otázkami, kam směřuje tento 
svět a co my můžeme udělat pro ostatní. V této rozporuplné 
době se otázka věčnosti a víry v živého Boha zdá velmi aktu-
ální.
Co považujete za své priority jako zastupitelky MČ a co se Vám 
osobně podařilo v  minulém i  stávajícím volebním období? 
Zůstává něco, čeho byste chtěla dosáhnout?

Velmi mne baví sociální politika. Byla jsem moc ráda, že se 
nám podařilo pomoci některým sociálně slabým občanům 
k bydlení. Bedlivě v zastupitelstvu sleduji hospodaření s ma-
jetkem, rozpočet, prodeje pozemků či změny územních roz-
hodnutí. Zajímám se i o úroveň školství v naší městské části.

Potěšilo mne, že se podařilo vybudovat hřiště na  Mokré 
Hoře. Ještě je potřeba zlepšit jeho povrch. V  letošním roce 
se snad dočká konečné podoby. Velmi mne mrzí, že se  
nepodařilo prosadit zachování a také revitalizaci atletického 
oválu na Horáckém náměstí. Budu usilovat alespoň o rozšíře-
ní nabídky různých sportovních aktivit v naší městské části. 
Dovolte mi, prosím, trochu obecnější otázku. Co se Vám nejvíce 
líbí na životě v Brně a na jižní Moravě a dovedete si představit 
život někde jinde v České republice nebo ve světě?

V Řečkovicích jsme s manželem vyrostli a jsme velmi rádi, 
že jsme zde mohli také zůstat. Bydlíme na Mokré Hoře, v blíz-
kosti lesa. V  tom je Brno úžasné. Má krásné okolí, přírodu, 
skoro jako na vesnici, ale když je potřeba, vyrazíme do centra 
a vše máme na dosah ruky. Děti si mohou hrát u potoka, ryb-
níka nebo v lese, ale zároveň je zde široká nabídka škol, zá-
jmových kroužků a kulturních stánků. S manželem milujeme 
Českomoravskou vrchovinu, okolí Blatin a Krátké. Tam bych 
se jednou v budoucnu chtěla přestěhovat. No, uvidíme…

Paní magistro, děkuji Vám za rozhovor a přeji vše nejlep-
ší ve Vašem osobním i profesním životě.

S Ditou Pivoňkovou si povídal René Černý

Na svém IX. zasedání 14. dubna 2016 zastupitelstvo 
městské části:
•	 projednalo a  vzalo na  vědomí zprávu Městské policie Brno, re-

vír POLE, a  Obvodního oddělení Policie ČR, Brno-Královo Pole,  
o bezpečnostní situaci v naší městské části za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2015, 

•	 nesouhlasilo se zapojením bytů svěřených městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora do projektů v rámci Strategického plánu 
sociálního začleňování (Rapid re-housing, Housing first), 

•	 souhlasilo s  využitím předkupního práva ke  dvěma garážím  

v  lokalitě Cihelna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu 

města Brna, 

•	 nesouhlasilo s Návrhem změny RP 18/13 Regulačního plánu MČ 

Brno-Medlánky. 

Ing. Oliver Pospíšil,  

místostarosta

Zprávy ze zastupitelstva městské části
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Krátce z historie... názvy ulic
Fialová - jedna z nových ulic v lokalitě Duhová pole, pojmenovaná 1997 

podle barev duhy.

Filkukova - řečkovická ulice pojmenovaná po Janu Filkukovi (*8. 1. 1859 
Zwischen-Brücken u Vídně -  † 18. 2.  1921 Brno). V Řečkovicích se zasloužil 
o  postavení nové školy v  roce 1908 a  o  zřízení měšťanské školy roku 1919. 
V  letech 1900-1921 působil jako nadučitel v Řečkovicích. Je autorem textu 
na pamětní desce věnované J. A. Komenskému, umístěné ve vstupu školy 
na ulici Hapalova. Ulice nese stejný název od roku 1925, pouze během války  
v poněmčené podobě Filkukagasse.

Generála Kadlece - krátká ulice za řečkovickým zám-
kem nese od  roku 2000 jméno po  Eduardu Kadlecovi  
(*16. 3. 1880 Ústí nad Labem - † 19. 8. 1961 Brno). Půso-
bil jako voják v různých velitelských funkcích armády ra-
kousko-uherské, královské belgické, v čsl. Legiích v Rusku 
poté, v  československé armádě. V  letech 1935-1937 byl 
zemským vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko. Byl 
vyznamenán řády československými, rumunskými, ruský-
mi, francouzskými, belgickými a britskými. V době protek-
torátu žil pod dohledem gestapa v řečkovickém zámečku, 
budově dnešního ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Po převratu v roce 1948 
byl penzionován, v roce 1950 byl degradován na vojína, zbaven všech vyzna-
menání a  penze. Brigádně ho pak zaměstnala ředitelka Muzea města Brna 
a tím mu pomohla sehnat prostředky k obživě.

Gromešova - řečkovická ulice pojmenovaná roku 
1946 po  Karlu Gromešovi (*8. 9. 1891 Královo Pole -  
† 28. 2.  1945 Flossenbürg). Karel Gromeš pomáhal členům 
paraskupiny Silver B, roku 1944 byl za tuto činnost zatčen 
a později v koncentračním táboře popraven. Na této ulici 
žil, to se ale jmenovala Tyršova (od  roku 1919), od  roku 
1939 německy Tyršgasse, od roku 1942 Jehnitzer Strasse, 
v  roce 1945 česky Jehnická a  od  roku 1946 Gromešova 
po svém obyvateli s tragickým osudem. 

K  ulici se váže několik zajímavostí. Hned na  Gro-
mešově 1 stojí významná vila Aloise a  Viléma Kubových, která v  me-
ziválečném období patřila k  nejluxusnějším v  Brně. Bratři (architekt  
a stavitel) si ji postavili roku 1936 pro sebe, ale ještě během války ji byli nuceni 

prodat. Roku 1957 zde byly zřízeny první jesle v Řečkovi-
cích, jejich provoz byl ukončen 1976. Objekt poté sloužil 
jako jedno z  pracovišť Státní bezpečnosti, po  roce 1989 
pak potřebám BIS. Vila bohužel ztratila mnohé ze svojí 
krásy a vznešenosti stavbou rychlostní komunikace.

Na  Gromešově najdeme i  pamětní kříž, který roku 
1892 věnoval kovářský mistr v  Řečkovicích Antonín  
Výtěžník.

Gusty Blahové - nová řečkovická ulice pojmenovaná roku 2004 po Augu-
stině Blahové (*1901 - † 1988), občance Řečkovic, zdravotní sestře a porodní 
asistentce, která sama přivedla na svět přes 1700 dětí v Řečkovicích a okol-
ních tehdy samostatných obcích. Za okupace byla na Vysočině aktivní členkou 
domácího odboje a působila, díky své profesi, jako spojka mezi odbojovými 
skupinami. Ještě dlouho po  odchodu do  důchodu nezištně pomáhala mla-
dým maminkám v  prvních týdnech po  narození jejich dětí. Stala se místní 
legendou dobročinnosti.

Hapalova - tato řečkovická ulice se jmenuje od  roku 
1946 po  Richardu Hapalovi (*13. 9. 1918 Stařič - † 2. 7. 
1941 Velká Británie). Hapalovi žili v  Řečkovicích na  ulici 
Pod západem 20 (dnes Maříkova). Richard Hapala začal 
studovat Vysokou školu zemědělskou, po  jejím uzavření 
v roce 1939 odešel do Velké Británie, kde byl přijat do RAF. 
Zahynul s celou posádkou při návratu z operačního letu, 
kdy byl jejich letoun omylem sestřelen anglickým stíha-
čem. Ulice se od roku 1919 jmenovala Komenského, bě-
hem války Comeniusgasse, později v  roce 1942 Blanzer-
strasse, po válce Blanenská a od roku 1946 Hapalova.

Horácké náměstí - řečkovické náměstí pojmenované roku 1971 po  jed-
nom z moravských krajů - Horácka.

Hradecká   - mimo naši městskou část protíná tato magistrála i  Královo 
Pole a Žabovřesky. Jméno nese od roku 1991 podle směru na Hradec Králové. 
Dříve to byla Leningradská (od roku 1952), že by podle směru na Leningrad?

Mgr. Dana Malíková

Karel Gromeš

Richard Hapala

Eduard Kadlec

Květinový den 2016 je tady
  Druhá středa v  měsíci květnu (tedy 11. 5. 2016) bude  

i letos dnem, kdy bude pořádat Liga proti rakovině veřejnou sbírku 
na podporu projektů pomáhajících s výzkumem i přímou léčbou 
této nemoci. V České republice je rakovina po kardiovaskulárních 
chorobách druhou nejčastější příčinou úmrtí, a bohužel také v ev-
ropském i celosvětovém měřítku jsme jednou z nejhorších zemí.

Není proto divu, že již před mnoha lety byla založena Liga proti 
rakovině, a  letošní celonárodní sbírka je jubilejní dvacátá. Její za-
měření je na rakovinu prsu u žen a překvapivě i u mužů. Liga má 
velké množství partnerů a spolupracovníků. Jedněmi z nich jsou 
členové a příznivci KDU-ČSL, kteří v ulicích pomáhají s prodejem 
umělých kytiček. U  nás v  Řečkovicích se proto opět objeví naši 
dobrovolníci ve žlutých trikotech. Jsem přesvědčen, že po několi-
ka předchozích ročnících již není třeba tuto akci blíže představo-
vat. O jejím konání informují téměř všechny sdělovací prostředky 
a na internetu stačí zadat Český den proti rakovině 2016.

Opět je podmínkou prodávajícího mít u sebe průkaz s číslem 
opravňující k prodeji, které musí korespondovat s číslem výběrčího 
vaku na peníze. Dalšími podmínkami jsou věk nad 18 let a občan-
ský průkaz. Mladší, než je tato věková hranice, mohou prodávat 
jen s  doprovodem dospělého. Prodejní místa se ani letos nemě-
ní, v minulosti se osvědčila. To znamená, že budeme na trase od   
konečné tramvaje po  Palackého náměstí, dále u  obchodního  
střediska Vysočina, kolem pošty a v sídlišti nad Gymnáziem T. No-
vákové. Pokud bude ještě více ochotných, naleznete nás i jinde.

Letošní tým prodejců by měli tvořit Petr a Kateřina Roháčkovi, 
Petr Prokš, Karolína Kolářová, Kateřina Svobodová, Jiří Prchal a Ivan 
Koláčný.

Chceme vám již předem vyjádřit upřímný dík za  všechny  
příspěvky i slova podpory.

Za tým dobrovolníků Jiří Prchal

HORTUS 
sdružení zahrádkářů
zájezd jaro 2016

Pojeďte s námi za hranice všedních dnů!
DNE 14. 5. 2016

VRANOV NAD DYJÍ

ZAHRADNICTVÍ s možností nákupu rostlin
ZÁMEK ve Vranově nad Dyjí

VODNÍ ELEKTRÁRNA Vranov nad Dyjí
VYHLÍDKOVÁ PLAVBA po Vranovské přehradě

CENA: člen 280 Kč, děti 230 Kč, nečlen 320 Kč

ODJEZD: od ÚMČ Brno-Medlánky v 7:00 hod.  
nebo Řečkovice, konečná tram. č. 1, v 7:15 hod.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:  
telefonicky u J. Řezáčové, tel.: 604 467 842

NEZAPOMEŇTE: senior pasy, průkazy ZTP apod.
Pauza na individuální občerstvení bude vždy 
upřesněna. Eventuální změny programu vyhrazeny.
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Příměstské prázdninové tematické tábory se těší 
na Vaše děti a přijímají stále přihlášky.

Doporučujeme včasnou rezervaci.  
Přehled máme na webu nebo na pobočce  

v tiskové podobě.

Italská letní noc 
aneb Středomořské grilování

pátek 13. května od 16.30
Přijďte si spolu s  námi připravit a  hlavně ochutnat  
italskou kuchyni. Těšit se můžete mimo jiné na grilova-
né dobroty, na  domácí pizzu přímo z  pece, na  bohatý  
doprovodný program pro děti v  duchu Itálie (výroba 
masek, malování na  obličej, sázení bylinek) a  pohodo-
vou atmosféru naší zahrady. Cena: od 50 Kč (dle počtu 
snězeného jídla a absolvovaných dílniček). 
Na akci je vhodné si rezervovat místo (kvůli počtu porcí) 
telefonicky: Zuzka Červinková, tel.  721 079 626. 

Indiánské Odpoledne
pátek 20. května od 15.00 do 18.00

Společně se přeneseme k  indiánům, jejich kultuře.  
Inspirujeme se jejich neopakovatelným kouzlem. Na děti 
čeká indiánská čelenka, vyrobíme si chrastidlo a  lapač 
snů, možná i  totem. Pokusíme se porozumět indiánské 
abecedě, vyluštit šifru. Ohniště pro zájemce a příjemné 
posezení bude připravené (potraviny s sebou). 
Cena: 60 Kč

Pobyt pro rodiče s dětmi od 2 let
Místo: Českomoravká vysočina, Křižanov

Téma: KOLOTOČ POHÁDEK  v termínu 27. 6. – 1. 7. 2016
Do pohádek Vás zve:  K. Volfová tel. 606 206 477    

a  E. Fleková, tel. 723 262 216.

Klub Frikulín školní rok 2016/2017 
volná místa v předškolním zařízení od 1. 9. 2016 

Předškolní klub Frikulín přijímá přihlášky pro děti 
ve  věku 2-5 let z  celého Brna. Klub nabízí program 
pro děti před vstupem do  MŠ, které se těší do  kolekti-
vu. Od  8.00 do  13.00 od  pondělí do  pátku. Adaptač-
ní program (bez účasti rodičů) je možný do  10 hod. 
Zájemci o  postupné zvykání mohou využívat širo-
kou nabídku dopoledních programů pro děti s  rodiči.  
Přihlášky: KarinVolfová, tel. 606 206 477.

Táborník – prázdniny pro nejmenší
 od  2 do  5 let, 8.00 –16.00. Hry a  radovánky, pohádky, 
písničky, sportování na zahradě, první malování. 
Cena: 1500 Kč – 5 dní, 2500 Kč – 10 dní, 3500 Kč – 15 dní 
Informace: Lokajová, tel. 606 110 970.

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

Srdečně zveme na tyto akce:
PLETENÍ Z PEDIGU – oplétaná láhev
pondělí 16. 5. 2016 od 18.30 do cca 20.30 hod.  
Opleteme si originální láhev např. na víno či na domácí sirup. 
Barva pedigu dle vlastního výběru.
Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem. Láhev s sebou.
Cena: 150 Kč děti, 250 Kč dospělí. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477,  
markovajana@email.cz.

PLETENÍ Z PEDIGU – ošatka na ovoce
pondělí 13. 6. 2016 od 18.30 do cca 20.30 hod.  
Vyrobíme si originální ošatku na ovoce, ořechy či  
pečivo. Ošatku ozdobíme dřevěnými nebo  
keramickými korálky, stužkou či barevnými provázky. 
Výsledek vás nadchne.
Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem. 
Cena: 150 Kč děti, 250 Kč + dno na ošatku  
k dokoupení. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477,  
markovajana@email.cz.

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

V květnu s námi  
do brněnského podzemí

Znám lidi, kteří čtou knihy o horolezcích a jejich akcích výhrad-
ně vsedě na podlaze v rohu místnosti, opřeni zády o obě stěny. 
Kvůli závrati. Znám i takové, kteří trpí tak silnou klaustrofobií, že 
by za žádnou cenu nevkročili do podzemních prostor, ať už jsou 
to jeskyně nebo sklepení. A pak jsou tací, kteří podobné extrémy 
přímo zbožňují. Horolezci to tentokrát nebudou.

Na  setkání s  člověkem, který podzemní prostory miluje a  je-
jich zkoumání má za své povolání a současně i hobby a který vás 
virtuálně provede podzemím moravské metropole, můžete bez 
obav přijít všichni. Ing.  Aleš Svoboda, autor trojice výpravných 
knih o brněnském podzemí, pro nás připravil poutavé vyprávění 
spojené s besedou právě na toto téma. Stane se tak ve čtvrtek 
12. května v  17 hod. u  nás na  radnici. Vítáni jsou všichni, kdo 
se zajímají o Brno a jeho historii. Na setkání se těší za výbor pro 
národnostní menšiny.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda výboru
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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

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998 
e-mail: marosek.c@seznam.cz

HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009

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

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. Tel.: 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

VYMĚNÍM  obecní byt 1+1 za větší (Řečkovice a okolí).  
Spěchá. RK nevolat. Tel.: 777/029 303

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

HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336

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

PRONAJMU garáž na ul. Kronova-Loučky. Tel.: 603 233 173

REKONSTRUKCE koupelen, 20 let praxe, 60 měsíců záruka. 
koupelnyjelínek.cz, tel.: 608 877 322

SPOLEK řemesel provádí malé i velké zakázky, servis.  
Tel.: 731 232 586

ZVEME VÁS do nově otevřeného salonu KOSMETIKY 
v budově polikliniky v Brně Řečkovicích, Vránova 172. 
Tel.: 606 590 580, e-mail: ik.kosmetika@gmail.com

HLEDÁME paní na úklid v ÚSP Řečkovice na poloviční 
úvazek. Nástup možný ihned nebo po domluvě. Tel.: 603 841 497

ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – SBĚRNA v Centru služeb občanům 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou 
– ZÁSILKOVNA 
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

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

HLEDÁME šikovné zaměstnance na pozici Operátor/ka do výroby 
v Kuřimi u Brna. Vhodné pro ženy i muže. Nepřetržitý provoz.  
Zajímavé finanční ohodnocení. Nástup ihned. Tel.: 778 762 252

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik např. 
165/70R14 od 920,- 195/65 R15 od 999,- 205/55 R16 od 1.172,- 
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny. 
Přezutí kola od 129,-/ks + k přezutí 4 kol!!! DÁREK!!! 
Provozní doba: Po-Pá 9-12  12,30-18 hod, SO -12 hod.  
TEL.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

PLACENÁ INZERCE

Skauti uklízeli Řečkovice
Již několik let se na  území celé republiky organizovaně mapují 

skládky a probíhá úklid za účasti několika tisíc dobrovolníků. Od roku 
2014 nese tato akce název Ukliďme Česko. V Řečkovicích se letos také 
zapojilo několik skupin do úklidu veřejných prostranství.

Skauti z řečkovického střediska Duha se podobně jako v minulém 
roce pustili do úklidu okolí ulic Ladova, Kubova, Lacinova a méně pře-
hledných úbočí, spojujících tyto ulice s parkovištěm u hřbitova.

Jako každý rok jsme učinili mnoho zajímavých či netradičních  
objevů, co vše jsou lidi schopni odhodit. V letošním roce patřili mezi 
kuriózní úlovky lavóry, vana, bazén a jakési fragmenty zbraně. Odpa-
du bylo tolik, že jsme ještě museli vyslat motorizovanou jednotku pro 
další pytle na odpad. Chtěl bych napsat, že úklid byl v těchto místech 
finální a na cestách a v jejich okolí již bude čisto, ale víme všichni jak 
to chodí. Například okolí hřbitova je vždy nevyčerpatelná studnice 
odpadu a svah podél stezek a zahrádek směrem vzůru od hřbitova je 
stále uklizen neúplně.

Tuto sobotu se nás sešlo více než v  minulých letech, pomohli 
nám i členové místního Sokola a několik přátel a rodičů. V takovém 
počtu nám tedy nic nebránilo vytáhnout mechanizaci a  zahradní 
náčiní. Společně se sokoly jsme se pokusili do zdárného konce do-
táhnout vloni započatou práci na hřišti nad ulicí Prumperk. Hřiště je 
po zimním období pěkné a mohou je využívat jak sokoli, tak i skauti. 
Podobně jako v minulém roce bychom chtěli poprosit majitele psů, 
aby na hřišti nenechávali produkty trávícího traktu svých čtyřnohých 

přátel, moc nám to usnadní výchovnou a sportovní práci s dětmi.
Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům oddělení životního 

prostředí za to, že naši městskou část zapojili do akce Ukliďme Česko, 
motivovali tak další skupiny k  úklidu a  poskytli nám ochranné po-
můcky a pytle na odpad.

Ing. Jiří Libus  
vedoucí skautského řečkovického střediska Duha
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Marie  JANKOVÁ 101 let
Vladimír  ŠVANDA   96 let
Amálie  BUREŠOVÁ   93 let
Věra  KUČEROVÁ    92 let
Milada  KALIVODOVÁ   92 let
František  DUFEK   92 let
Jiří  NAKLÁDAL   91 let
Antonín  ODEHNAL   85 let
Jaroslav  KAČER   85 let
Jaroslav  LINHART   80 let
Jiří  DĚKANOVSKÝ   80 let
Slavomír  ČUMPLÍK   80 let
Jiří  LOUKOTA   80 let
Karol  KOLLÁR   80 let
Jaroslav  RUSŇÁK   80 let
Miroslava  TOUFAROVÁ   80 let
Květoslava  VONDRÁČKOVÁ   80 let

Vladimír SÝKORA 90 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – březen 2016

JUBILANTI – duben 2016

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci květnu 2016:

9. 5. v 18 h., sál školy
Koncert ke Dni matek
10. 5. v 17 h., sál školy
Smyčcový oborový koncert
12. 5. v 18 h., sál školy
Celobrněnský pěvecký koncert
15. 5. v 17 h., Mahenovo divadlo
Slavnostní taneční koncert ZUŠ
18. 5. v 18 h., sál školy
Žákovský večírek
19. 5. v 18 h., sál školy
Absolventský koncert I.
23. 5. v 18 h., sál školy
Klavírní oborový koncert
25. 5. v 18 h., sál školy 
Kytarový absolventský koncert
26. 5. v 18 h., sál školy
Flétnový absolventský koncert

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

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

ABSOLVENTSKÉ A ŽÁKOVSKÉ VEČERY
10. května v 18.00, 18. května v 18.00
24. května v 18.00, 31. května v 18.00

OBČANKA ŘEČKOVIC A MOKRÉ 
HORY OSLAVILA 100 LET

V  pátek 25. března 2016 oslavila významné životní jubileum  
100 let paní Marie  Ondříková. K  úctyhodnému výročí blahopřáli  
oslavenkyni starosta Marek Viskot spolu s  místostarostou René  
Černým, kteří ji při této milé příležitosti navštívili.  

Paní Ondříkové přejeme do dalších let pevné zdraví i spokojenost 
v kruhu rodinném. 

ZÁJEZDY PRO SENIORY
Velký Meder, Slovensko
Klub seniorů Hapalova 20 s  podporou městské části Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd 
pro seniory:
Ve středu 11. května 2016, odjezd v 7:30 hod. od zastávky MHD 
Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat 
do 21:00 hod. 
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder  
na Slovensku. 
Přihlásit se lze telefonicky u  paní Marty Musilové, tel. číslo: 
604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.

Pelhřimov – Želiv – Křemešník
Klub seniorů Kořenského 23b s  podporou městské části Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
V  úterý 17. května 2016, odjezd v  7:30 hodin od  konečné  
zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin. 
Trasa: Pelhřimov - prohlídka muzea kuriozit a  rekordů, Želiv - 
prohlídka kláštera premonstrátů, Křemešník - prohlídka pout-
ního kostela a křížové cesty.
Přihlásit se lze osobně v  sále budovy ZUŠ v  Brně-Řečkovicích,  
Kořenského 23b, v  pátek 6. května a  13. května 2016 před  
přednáškou od 17:00 do 17:30 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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IMIGRANTI,  BUĎTE VÍTÁNI
S nadcházejícím jarem, ještě dřív než se větve stromů a keřů zahalí 

do zeleného listí, máme poslední příležitosti vidět to, co nám jinak 
po velkou část roku zůstane v zahradách a parcích ukryto.  Není to 
příliš dávno, snad tak deset až čtrnáct dní, kdy mi nad hlavou pře-
létla čtveřice krásných růžovookrových ptáků s bílými partiemi pod 
zobáčkem, na čele a kostřeci, s černými ocasními péry, s černým knír-
kem a  nepřehlédnutelnými modrobíločerně žíhanými okraji letek. 
Sojky. Přeletěly zcela tiše a  společně „zaparkovaly“ ve  větvích sou-
sedova ořechu. Na  rušné ulici, kde za  hodinu projedou stovky aut.  
Tlumeně a decentně si mezi sebou povídaly, pak jedna z nich sletě-
la na  zem a  intenzivně hledala v  napadaném listí zatoulané oříšky. 
Poté, co nějaký našla, vyslala signál a ostatní přistály vedle ní. Úroda 
však byla zřejmě mizerná a soused krkoun většinu vysbíral, takže se 
za chvíli všechny zvedly, a jak tiše přilétly, tak tiše i zmizely. Ten, kdo 
ví, jak hlasitě a protivně dovedou tito krasavci vřískat v lese, sotva vás 
na  dálku spatří, tak musí být překvapen jejich kultivovaným proje-
vem v lidském sídlišti. Jsou holt přizpůsobiví, neagresivní, nevtírají se 
a rozhodně se nesnaží ovládnout zdejší prostor. 

Při nedávné procházce s  naším pejskem jsem pak byl, rovněž 
na  ulici, svědkem poněkud drsnější příhody mezi příslušníky ptačí 
říše. Na chodníku se, tak dva tři metry přede mnou, procházeli zdivo-
čelí holubi. Dobře je znáte. Sezobávali zbytky, které jim tam útlocitní 
lidé, s představou, že činí dobře, vysypali. Oprsklí holubi byli krme-
ním tak zaujati, že nezaregistrovali mě, ale ani bleskový útok dravce, 
sedícího nehybně ve  větvích turecké lísky nad chodníkem. Dravec 
byl o poznání větší než holub, jeho velikost, zbarvení a způsob útoku 
téměř vylučovaly, že by se jednalo o poštolku. I dravec byl svým lo-
vem natolik zaujatý, že zcela ignoroval moji přítomnost i přítomnost 
mého psa. Vpadl mezi holuby doslova metr přede mnou. Po několika 
úderech zobanem do  hlavy oběti holuba uchopil a  v  klidu odnesl. 
Choval se zcela podle zákonů přírody a mně tím svým krutým, stati-
sticky nevýznamným příspěvkem naznačil, že některé přemnožené 

opeřence není nutno regulovat rázně po „bolševicku či myslivecku“, 
jak nedávno ukazovali v jedné naší TV. Jako biologovi mi to nedalo, 
abych se nesnažil úspěšného predátora identifikovat. Za nejpravdě-
podobnější se mi jeví samice krahujce obecného, který podle recent-
ních údajů rovněž migruje z  lesů do měst. Báječný a užitečný imig-
rant. Takové budu zvát k nám rád a kdykoliv, a nemusím být přitom 
kancléřem či kancléřkou.

A třetí příběh, který bych rád zmínil, se týká imigranta ze skupiny 
savců. Setkáváme se s ním stále častěji v našich parcích a zahradách, 
dokonce častěji než s  dříve přemnoženými polodivokými kočkami. 
Jsou to kuny skalní, krásné lasicovité šelmy hnědé srsti s bílou nápr-
senkou a vlnivým pohybem těla. Setkání není ten správný výraz, pro-
tože setkání jsou většinou náhodná, nicméně na stopy jejich činnos-
ti narážíme téměř denně, aniž si to uvědomujeme. Méně příjemné 
stopy představuje jejich trus, obsahující velmi často pecky sladkého 
drobného ovoce. To je jasný, identifikující markant jejich přítomnosti. 
Tyto kuny jsou známí mlsouni, nicméně protože to jsou šelmy, tvoří 
převážnou součást jejich potravy drobní živočichové. Nejčastěji hlo-
davci - v našich městských podmínkách myši a potkani. Dospělá kuna 
lesní dorůstá hmotnosti 3-4 kg a se vzrostlým potkanem, který může 
dorůst extrémně hmotnosti až 1 kg, si poradí velmi snadno. Vlezlých 
a odporných myší mě kuny na půdě naší chalupy zbavily dokonale. 
Usadily se tam a já si je hýčkám. Je sice pravda, že kuny jsou zvířata 
s převážně noční aktivitou a jejich hry či zápasy v noci jsou provázeny 
dupáním a vřískáním, nicméně vědomí, že zmínění protivní hlodav-
ci z mého obydlí zmizeli, je plně v mých očích rehabilituje. A navíc,  
s věkem hůř slyším, a tak jsem k nim ještě shovívavější.  

Jak vidíte, není pro mě imigrant jako imigrant, a  vy, kdo občas 
moje příspěvky v Řeči čtete, jste jistě pochopili, že výše napsané řád-
ky jsem napsal jako přírodovědec-biolog a ne jako předseda výboru 
pro národnostní menšiny.

Váš RNDr. Ivan Koláčný

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno, 2. patro

ve čtvrtek 26. 5. 2016
od 9.00 do 15.00 hodin

Na místě je možné zakoupení drobných  
dárkových předmětů, které vyráběli obyvatelé  

Domova Tereza.

Jste srdečně zváni.
Informace na tel. 549 275 855

Reprezentanti plavců s handicapem  
trénují na mistrovství Evropy i v Řečkovicích

Každý pátek se v  odpoledních 
hodinách pohybuje kolem bazénu 
Sportareálu Družstevní větší počet 
osob s postižením. Jde o plavce spor-
tovního klubu SK KONTAKT BRNO, 
který se specializuje na  plavání  
s lidmi s tělesným postižením.

Sportovní klub, který kromě Řeč-
kovic trénuje denně i v dalších brněn-
ských bazénech, budou reprezento-
vat dva handicapovaní plavci, kteří se 
29. 4. 2016 vydali na ostrov Madeira 
v Atlantském oceánu, aby zde změřili 
své síly s  absolutní evropskou špič-
kou. Plavci Dominika Míčková a Jaro-
slav Mrkos se svým trenérem Janem 
Drobným se připojí k  desetičlenné 
výpravě Českého svazu tělesně po-
stižených sportovců. „Mistrovství Evropy ve  Funchalu probíhá od  30. 4.  
do 7. 5. 2016 a pro naše svěřence to je první start na vrcholné soutěži. Do-
miniku s Jardou čeká celkem 10 startů,“ říká trenér Jan Drobný. Dominika  
dodává: „Je to pro mne další meta, kterou se mi v  životě podařilo 
 dosáhnout. Jsem ráda, že na  mistrovství Evropy mohu reprezentovat  
brněnský klub a Českou republiku.“

Hlavním pilířem programu plavání v organizaci SK KONTAKT BRNO je  
rehabilitační aspekt, který je podložen metodickou řadou KONEV zakla-
datelů plavání pro osoby s tělesným postižením v České republice Jana  
Nevrkly a Martina Kováře. V Brně je do pravidelné výuky plavání zapojeno 
téměř 80 osob s postižením. Na pátečních trénincích probíhá výuka pro 
začínající plavce i pro sportovní skupiny.

Jan Drobný
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V  sobotu 9. 4. 2016 
uspořádal (s  podpo-
rou MČ Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora) oddíl kra-
sojízdy TJ Sokol Řečko-
vice v  místní sokolovně 
Mistrovství ČR v  kraso-
jízdě juniorů. Závodu se 
zúčastnilo celkem 25 zá-
vodníků a závodnic z celé 
republiky. Za podpory di-
váků předvedli na  závěr 
sezóny podařené výkony.

Mezi juniorkami zís-
kala stříbrnou medaili 
domácí závodnice Tere-
za Kosíková, zvítězila Kateřina Janáčková z TJ Pankrác Praha.  
V juniorech získal titul Martin Kouřil z TJ Stavební stroje Němči-
ce a  ve  dvojicích zvítězily Kateřina Janáčková se Štěpánkou 
Řasovou z TJ Pankrác  Praha. Vítěze dekoroval starosta Sokola 
Ing. Jiří Růžička.

Musíme zdůraznit, že naše závodnice Sokola Řečkovice  
Tereza Kosíková (svěřenkyně trenérky Jany Horáčkové) zvítězi-
la v celém seriálu závodů Českého poháru.

Za Sokol Řečkovice Jan Mašek,  
předseda oddílu krasojízdy

SPORT
Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 1. liga mužů 
1. 5.  1. NH Brno : Podlázky 10:00 hod. 
28. 5.   1. NH Brno : Plzeň-Újezd 16:00 hod. 
29. 5.  1. NH Brno : Žatec 11:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída, městský přebor 
4. 5.  SK Řečkovice : MCV Brno 16:30 hod. 
28. 5.  SK Řečkovice : Slatina B 16:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 2. A třída, Brno-město 
Orel Řečkovice B a SHL futsal Řečkovice 
hrací dny 7. 5., 14. 5., 28. 5. 
zápasový program od 9:00 do 15:30 hod. 
(orelský areál na Medlánecké) 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Richard Foltýn, 
 zastupitel a předseda komise sportu

TIP MĚSÍCE:
Národní házená – mezizemská  
utkání Čechy : Morava 2016
8. 5. ženy 10:00 hod.  
a muži 11:30 hod. 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Mistrovství ČR v krasojízdě
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55. výročí založení 
 mateřské školy v Mokré Hoře   

 Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří do naší mateř-
ské školy na Tumaňanově ulici u příležitosti 55. výročí založení.

Akce se uskuteční dne 14. 6. 2016 od 8:00 do 17:00 v pro-
storách mateřské školy Tumaňanova 59, Mokrá Hora.

K  vidění budou kroniky školy, fotografie, pro děti skákací 
hrad a zábavné hry, občerstvení a doprovodný program.

Srdečně zveme veřejnost, bývalé žáky a pamětníky.

Z historie do současnosti…
Mateřská škola byla postavena v  rámci akce Z  a za účasti 

zástupců kraje, města a široké veřejnosti byla slavnostně 
otevřena dne 30. 4. 1961 v 15:00. Vyučování začalo 10. 5. 1961, 
kdy nastoupilo do MŠ 30 dětí.

Během mého působení od  roku 1997 do  dnešní doby se 
vzhled budovy i  okolí hodně měnil - počínaje novým vjez-
dem se zídkou v roce  2009 a rekonstrukcí celé střechy včetně 
výměny oken a konečně zásadní změnou v  roce 2013 z  jed-
notřídky na dvojtřídní mateřskou školu díky přístavbě nového 
objektu za přispění dotačního programu EU.

V současné době naši MŠ navštěvuje 53 dětí a také kolektiv 
pracovníků se zvýšil na  6 zaměstnanců. Společně vytváříme 
pro děti rodinné prostředí tak, aby se děti v  naší škole cítily 
bezpečně a příjemně.

Škola se nachází v krásném klidném prostředí, obklopena 
rozmanitou přírodou. Také díky rozsáhlé vlastní zahradě do-
chází u  dětí k  rozvíjení kladného vztahu k  přírodě, tradicím 
a tím i k posilování vazby dětí k místu jejich bydliště. Zahrada 
je průběžně přetvářena a doplňována přírodními prvky, kte-
ré slouží k dalším aktivitám dětí. Jsme zapojeni v projektech 
Malý zahradník a  Gengel – zachování starých odrůd rostlin 
a stromů.

Za MŠ Tumaňanova ředitelka Monika Hofírková a kolektiv

13.
KVĚTEN

ŠKOLNÍ AKADEMIE 
ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁM. 

          KE 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

AMFITEÁTR  
Starého pivovaru Řečkovice 

VYSTOUPENÍ PRO VEŘEJNOST:                         
16.00 a 18.30 

Vstupné 70 Kč. Předprodej lístků přes třídní učitele a v kanceláři školy.  
Akci pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ Horácké. V případě 
nepříznivého počasí naleznete informace o místě konání na webu 
školy. 

WWW.ZSHORACKE.ORG

2016

TĚŠÍME SE NA 
VIDĚNOU!

33 pionýrů z Řečkovic se o slunečné sobotě 16. dubna opět vydalo 
na tradiční úklid přírody. Tentokrát v rámci celostátní kampaně Ukliď-
me Česko. Celé dopoledne nás doprovázelo krásné počasí, takže 
i když jsme plnili jeden pytel na odpad za druhým, ubíhal nám úklid 
rychle. Naše trasa vedla podél nedávno zrekonstruované železnice, 
takže mezi hlavní úlovky patřily izolace kabelů a PET lahve, našlo se 
ale i torzo televize nebo kus kolejnice. Celkem jsme nasbírali 4 velké 
hromady odpadu, pytlů bylo nepočítaně. Je vidět, že i v Řečkovicích 
je stále kde uklízet po těch, kterým je jedno, kam svůj odpad zahodí. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili a pomohli naší městské 
části.

A v květnu budeme pomáhat zase – ve středu 11. května nás na-
jdete mezi mnoha dalšími, kteří budou prodávat květy měsíčku lékař-
ského. Probíhat bude již 20. ročník Českého dne proti rakovině. Za-
pojte se a kupte si kytičku, minimální příspěvek je jen dvacetikoruna.

Vítězslav Ondráček, 
Pionýr Řečkovice

Ukliďme Česko za námi
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Základní škola
Brno,  Horácké nám. 13

pořádá 12. 5. 2016
od 8.00 do 12.00 hod.

Den otevřených dveří
na pracovištích

Horácké nám. 13 i Uprkova 1a

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Tereza Vás srdečně zve na 7. ročník akce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: Za deštivého počasí se akce NEKONÁ!  

Integrační akce se 
uskuteční pod 

záštitou starosty 
Městské části 

Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora Mgr. 
Marka Viskota. 

 

 

 V doprovodném 
programu vystoupí 

žáci brněnských 
základních škol, 

uživatelé 
spřátelených 
organizací. 

 

19. 
května 
2016  

Folková 
skupina 
Repass 

V areálu 
bývalého 

pivovaru za 
radnicí 

v Řečkovicích. 
 

7. 
ročník  

Začátek 
13:30 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Pro Vaše děti (od 7 do 15 let) jsme připravili sportovní příměstské 
tábory na Riviéře, které spojují většinu výhod klasického a příměstského 
tábora – téma, od kterého se odvíjí táborové hry na čerstvém vzduchu 
v přírodě, profesionální výuka plavání pod dohledem vyškolených trené-
rů SKP Kometa a spousta sportovních aktivit, jejichž cílem je dostat děti 
od  počítače do  přírody a  ukázat jim, že sport, příroda a  přátelství jsou 
důležitou součástí našeho života. Pro zájem rodičů i dětí je zde možné 
zvolit si i vegetariánská jídla. Touží se Vaše děti proměnit v kouzelníka či 
čarodějku a naučit se kouzla, přípravu lektvarů, nebo dokonce famfrpál, 
tak jako Harry Potter? Láká je honba za pokladem, stavba pirátského voru 
a potápění za perlami? Pak neváhejte a přihlaste se ještě dnes na: www.
plavani-bazenky.cz 

Termíny: 4. 7.-8. 7. | 11. 7.-15. 7. | 18. 7.-22. 7. | 25. 7.-29. 7. 2016. Od 7 
h. do 17 h. Těšíme se na Vás.

Petr Hašek 
vedoucí tábora / SKP Kometa Brno

KAM S DěTMI O PRÁZDNINÁCH? DEN ZEMě NA ZŠ NOVOMěSTKÁ 

Letošní „oslavu“ jsme pojali trošku jinak – využili jsme nabídky Reze-
kvítku. Nový program „Opylovači aneb štěstí, že to kolem nás bzučí“ je 
určen pro žáky 1. stupně. V Zamilovaném hájku žáci chytali a zkoumali ty 
nejznámější opylovače. A na některé si i zahráli. Sluníčko svítilo a dopole-
dne se náramně vydařilo. 

Žáci 2. stupně vyrazili do  města, i  když jim počasí zrovna moc ne-
přálo. Šesťáci se vypravili na procházku krásným arboretem Mendelovy 
univerzity, sedmáci si prohlédli skleníky botanické zahrady Přírodově-
decké fakulty MU, osmá a  devátá třída absolvovala výukový program 
v Lamacentru. Zde se žáci dověděli zajímavé informace nejen o lamách, 
ale i o různých přírodních vláknech ať už rostlinného nebo živočišného 
původu. Vyzkoušeli si také práci s  kolovrátkem a  zjistili, čím vším musí 
vlna projít, než se z ní stane klubíčko. O své  zážitky i  nové vědomosti 
se podělili se svými spolužáky formou naučných plakátů, které vystavili 
v hlavní chodbě naší školy.

Součástí oslav měla být výsadba sazenic jedliček, které žáci získali 
za sběr starého papíru.

Ovšem počasí této akci vůbec nepřálo. Stromečky zatím čekají na ná-
hradní termín. No prostě duben – aprílové počasí…

 Mgr. D. Hadačová
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Malíř Miloš Weidenhőfer

Na květnové výstavě uvidíme obrazy Miloše Weidenhőfera, žáka 
akad. malíře Otakara Zeminy. Vysokoškolské studium ukončil v roce 
1961 a  stal se učitelem s  aprobací jazyk český a  výtvarná výchova. 
Působil v pohraničí, v Černé Hoře a od roku 1964 na školách v Brně. 
V posledním období, před odchodem do důchodu, byl ředitelem ZŠ 
Bosonožská ve Starém Lískovci. 

V  malířské realistické tvorbě se věnuje krajině Moravy, zákou-
tím uliček měst a  vesnic doma i  ve  světě, zátiším a  také abstrakt-
ní grafice. V  období od  roku 1978 do  současnosti měl více než  
dvacet samostatných výstav v  Brně, Černé Hoře, Dubňanech,  
Hustopečích, Letovicích, Rajhradě a  v  Židlochovicích. Jeho  
obrazy se nacházejí v soukromých sbírkách u nás, v Kanadě, USA, Ně-
mecku, Francii a ve Velké Británii.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 13. května v  17 ho-
din a  potrvá do  neděle 22. května 2016. Otevřena pro veřejnost 
bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9-12 hod.  
a od 14-17 hodin. Výstava je prodejní.

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

Aljaška a Yukon
ve fotografiích řečkovického rodáka Jaroslava Chrásta

Na  Aljašce objevují turisté nenarušený charakter přírody a  jsou 
ohromeni její rozlehlostí. Aljaška je největším státem USA a  záro-
veň státem s nejmenší hustotou obyvatel. Protéká zde třetí nejdelší 
řeka Ameriky Yukon, nalézá se zde 17 nejvyšších vrcholů USA a 5000  

ledovců. Na  Aljašce žijí královští krabi měřící 1 m i  medvědi vysocí 
3,5 m. Na téměř 8 milionech hektarů se nachází Arktická národní re-
zervace.

Teritorium Yukon nalezneme v  kanadské oblasti Kordiller,  
v  severozápadním cípu Kanady. Jeho rozloha odpovídá velikosti  
Španělska. Čtvrtina z celkového počtu 33 tisíc obyvatel  bydlí v hlav-
ním městě Whitehorse. Yukon je domovem velkých savců, jako je los, 
sob, horská ovce, medvěd černý i  grizzly, bizon, vlk, a  tisíců stěho-
vavých ptáků. Běžní jsou zde orli bělohlaví a zlatí. Yukon, respektive 
oblast Klondike, proslavila koncem 19. století tzv. zlatá horečka.

Aljaškou a Yukonem nás provede Ing. Jaroslav Chrást, který oblast 
během loňského léta navštívil.

Cestopisná přednáška se uskuteční v Galerii na radnici, Palackého 
nám. 11 v Řečkovicích, v pátek 3. 6. 2016 v 17 hod. Doprovodnou  
výstavu fotografií můžete navštívit po  přednášce v  sobotu 4. 6. 
a v neděli 5. 6. od 9 do 12 a od 14 do 17 hod.

Na setkání se těší komise kultury RMČ.

Vladislav Musil, předseda komise

• atraktivní soutěže pro starší i mladší děti • skákací hrad po celou dobu akce

• jízda na konících • ukázka vozidel městské policie a DHS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

• šermířská skupina Collegium Saepes • dětská diskotéka Karla Hejla

• taneční kroužek KRTEČEK • mažoretky z DDM Brno, pobočky Frikulín Řečkovice

• brněnská hudební skupina  F. T. PRIM


