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Meteorologie, klima a příroda  

Rok 2017 byl, hodnoceno měřítky meteorologickými, klimatologickými i zemědělskými 

značně nevydařený. Do března venkovní teploty vykazovaly hodnoty v obvyklých mezích. 

Koncem března a začátkem dubna přišly náhle teplé dny, kdy se teploty pohybovaly mezi 15-

20°C. V první polovině dubna už byla prakticky vic než polovina ovocných stromů po 

odkvětu. Dne 17. dubna přišly mrazové dny - bylo jasno a v noci poklesla venkovní teplota až 

na -4°C, přes den se pohybovala okolo 0°C. Situace se opakovala až do 21. dubna. Stromy 

s nasazenými plody, a ty které odkvétaly, téměř všechny zmrzly. Po mrazivých dnech přišlo 

oteplení s nečekaným příchodem dešťových srážek. To, co nestačilo zmrznout, vyrašilo a 

opětovně rozkvetlo. Ve dnech 10. a 11. května přišla druhá vlna mrazu. Celodenní teploty 

klesly opět pod 0°C. Tím bylo vše dokonáno a bylo jasné, že úroda nejen ovoce, ale i 

teplomilné zeleniny a jařin na polích včetně raných brambor tento rok bude minimální. 

Jihomoravští vinaři, pěstující skoré odrůdy révy a sázející na dlouhodobě příznivé jarní 

teploty vzduchu utrpěli vysoké škody. O něco málo lépe na tom byli vinaři pěstující pozdní 

odrůdy révy, ty později vykvétající. Teploty až do konce října pak byly vcelku normální. 

Průměrná roční teplota i přes uvedené extrémy byla o 0,9°C vyšší než v předchozích letech.  

V tomto roce jsme zaznamenali 29 tropických dnů, kdy teplota přesáhla 30°C, počet ledových 

dnů, kdy teplota po celý den nevystoupila nad 0°C byl v tomto roce 27.   

Přes několik nadprůměrně deštivých měsíců, jakými byly v tomto roce duben, září a říjen, byl 

rok srážkově podprůměrný a celkový úhrn srážek činil pouhých 85% normálu. Došlo i 

k poklesu hladiny podzemních vod. Změna klimatu zřejmá v několika posledních letech se 

potvrdila. Přichází suché a teplé podnebí odpovídající vnitrozemí jižních zemí Evropy. To 

umožňuje pozvolné rozšiřování teplomilných druhů živočichů, ale i rostlin do našich končin. 

V letních měsících můžeme v přírodě již běžně nalézt dospělce kudlanky nábožné nebo 

některých motýlů martináčů. 



Migrující ptáci (havrani) odletěli v tomto roce v průběhu března, tažní rorýsi přiletěli koncem 

května, před druhou vlnou chladu. Odlet rorýsů se poněkud v tomto roce protáhl – odletěli až 

začátkem září, havrani až v druhé půli října. Jak už to v posledních letech bývá, sníh se 

objevil až začátkem prosince a na chráněných místech ležel jen od 1. do 5. prosince v malé 

vrstvě. 

 

 

Události celoměstského a širšího významu 

Stále větší kritiku za svoje veřejné vystupování a politické rozhodování sklízí náměstek 

primátora Brna Bc. Matěj Hollan zvolený za hnutí Žít Brno. Stal se ostudou brněnské 

reprezentace, odsouzení si vysloužil i za hranicemi našeho města i státu. Snaha o jeho 

odvolání byla dosud neúspěšná. 

Od ledna tohoto roku měli obyvatelé Brna možnost požádat o dotaci na celoroční jízdenku pro 

MHD. Pokud občan platil řádně poplatky za odvoz odpadů a zakoupil si jízdenku v e-shopu 

MHD Brno, obdržel dotaci ve výši 1425 Kč. Senioři nad 70 let věku jezdili i tomto roce 

zdarma. 

V rámci projektu Retro-use (sběr vyřazených věcí vyrobených před rokem 1989) bylo 

uvedeno do provozu druhé sběrné středisko – vedle ul. Škrobárenské bylo možno pro 

dokumentační, historické i kulturní účely tyto předměty odevzdávat jako dary i v krytu na 

Husově ul. pod Špilberkem. 

Rok 2017 byl celý věnován oslavám 200. výročí Moravského zemského muzea. Po celý rok 

probíhaly výstavy jinak běžně veřejnosti nepřístupných špičkových sbírkových předmětů 

jednotlivých oddělení MZM. 

Prvními občánky města Brna se stala dvojčata Linda a Stanislav Pišťákovi ze Soběšic. 

Narodili se minutu a dvě minuty po Novém roce. 

Začátkem ledna odstartoval první ročník participativního projektu „Dáme na vás“, ve kterém 

mohli občané Brna navrhnout uskutečnění obecně prospěšného nekomerčního nápadu na 

zvelebení našeho města. 10 nejlepších nápadů z prostředků města bylo určeno k realizaci.. 



ZMB schválilo pojmenování nových ulic v kat. území Sadová po významných brněnských 

umělcích z oblasti divadla a arichtektury. 

Velitelem brněnské městské policie se stal Bc. Luboš Oprchal. Dosavadní velitel Ing. M. 

Šimek se stal jihomoravským hejtmanem a jeho místo se tím uvolnilo. 

Titul nejlepšího sportovce Brna za rok 2016 převzal při slavnostním vyhlášení horolezec a 

lezec Adam Ondra, absolutní světová špička v lezení po stěnách a budovách. 

31. ledna byly ve Sněmovním sále Nové radnice předány výjmečným osobnostem života 

našeho města Ceny města Brna. Z 60 podaných návrhů bylo zasatupitelstvem vybráno těchto 

13 osobností:  Ing. Aleš Svoboda za oblast Technické vědy-znalec a propagátor brněnského 

podzemí, za Lékařské vědy a farmacii Prof. MUDr. Pavel Bravený, DrSc-fyziolog LF MU, za 

Společenské vědy Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc z katedry germanistiky FF MU, za 

Architekturu a urbanismus Ing.arch. Ivan Koleček-významný architekt žijící ve Švýcarsku,  

za Výtvarné umění a design sochař Jan Šimek, za Přírodní vědy Prof. RNDr. Ivan Holoubek, 

CSc-vedoucí centra Recetox PřF MU, za obor Hudba Zdeněk Kluka-autor scénické hudby pro 

Provázek a člen skupiny Progres 2, za Sport Karol Divín-krasobruslař, mistr Evropy a nositel 

mnoha medailí z OH,  In memoriam Doc. Dr. Jindřich Höhm–pedagog, sportovec a trenér, za 

Mimořádný přínos městu Brnu JUDr. Stanislav Sedláček–malíř, ilustrátor a pedagog na PF 

MU, za Literární činnost a publicistiku Mgr. Jaroslav Erik Frič- publicista, zakladatel 

vydavatelství Votobia, za Mezinárodní spolupráci města Brna Jana Šubrová-pracovnice KJM, 

za propagaci Polska a jeho knihoven, za Zásluhy o svobodu a demokracii brig.gen. Emil 

Boček, válečný veterán a stihací pilot RAF za 2. světové války. 

Nové informační centrum města „To je Brno“ bylo tevřeno v přízemí parkovacího domu 

Domini na Panenské ul. Proslavilo se hned na začátku vydáním kontroverzní publikace To je 

Brno, obsahující řadu invektiv, nepravd a fikcí. 

ZMB přijalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se nově stanovují spádové obvody ZŠ v Brně. 

Městu se konečně podařilo vykoupit poslední pozemky v Žabovřeskách, na kterých by měl 

být dostavěn čtyřproudý Velký městský dopravní okruh směrem k Pisárkám. Projekt Rapid 

Re-housing (iniciativa hnutí Žít Brno) byl odstartován – první z 38 sociálně slabých, převážně 

romských rodin a bezdomovců byla nastěhována do uvolněných městských bytů po celém 

Brně. Část z nich byla umístěna i v Medlánkách blízko objektu Billa.  



Ve dnech 9-23. dubna proběhl v šesti brněnských kostelech Festival velikonoční duchovní 

hudby. 

V Brně začala jarní sezóna oprav a rekonstrukce silnic. Tentokrát na ulicích Merhautova, 

Jugoslávská, Francouzská, následně pak na Kolišti, kde byly rekonstruovány dálkové 

teplovody .Následovaly uzavírky a práce na Valchařské a Provazníkově, Plotní a Údolní. Pro 

automobilovou dopravu v Brně to byla katastrofa. 

Od 2. června do 10. září byla výrazně omezena vlaková doprava na Hlavním nádraží 

v důsledku opravy tzv. pražského viaduktu.  

V září 1947 byla zřízena v Brně Janáčkova akademie múzických umění. 70. výročí bylo letos 

oslaveno mnoha kulturními akcemi, poslední byl Galakoncert 17. prosince v Besedním domě. 

Dubnovým vítězstvím nad pražskou Spartou vybojovala Kometa po 51 letech podvanácté titul 

Mistra ČR v ledním hokeji. Velkolepé oslavy vítězství proběhly vedle DFRG arény také na 

Zelném trhu.  

Cenu Magnesia litera v nové kategorii „Blog roku“ získala skupina brněnských patriotů 

KKRD Boys. V brněnském hantecu vydali svoji knihu, vycházející z blogových 

korespondencí.  

V polovině měsíce května byla zahájena v Uměleckoprůmyslovém muzeu výstava KMENY 

90. Součástí bylo i vystavení populárního a kontroverzního růžového T 34 z Prahy, který na 

několik měsíců ozdobil prostor před Červeným kostelem (Obr. 1). 

Dne 19. května se v Brně sešli z celého světa potomci tří nejvýznamnějších židovských rodů, 

které spoluvytvářely naše město v minulých staletích – rodu Tugendhatů, Löw-Beerů a 

Stiassni. Potomci společně vysadili pamětní strom v zahradě vily Stiassni v Pisárkách. 

25. května proběhla veřejná beseda s představiteli Kanceláře architekta města Brna určená pro 

veřejnost z MČ Ivanovice, Jehnice, Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Ořešín a Královo 

Pole v Medlánkách ve společenském centru Sýpka.  

Náměstek primátora M. Hollan se opět stal terčem oprávněné kritiky ze strany opozice 

v ZMB. Řada akcí, které hnutí Žít Brno organizovalo, byla na pokraji zákona, etiky a vkusu. 

Soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis odstartovala 3.6. a skončila 24.6. Zúčastnilo se 

jí 6 týmů – 2 domácí a po jednom z Rakouska, Německa, Španělska a Číny.  



Jako každoročně i letos v létě ožilo Brno četnými kulturními akcemi (Festival Flamenco, 

Kytarový festival, Mezinárodní hudební festival a další). Proběhly na Špilberku, v nádvoří 

MZM, Nové radnice a na dalších místech.  

V červnu byly obnoveny vyhlídkové jízdy minibusu po památkách města Brna. Z Náměstí 

Svobody vyjížděly na trasy po brněnských vilách Löw Beer, Tugendhadt, Stiassny a vily 

Jurkovičovy. Druhá trasa byla určena oběma brněnským hradům (Špilberk a Veveří) a třetí 

vedla za židovskými památkami města Brna. 

V červenci byla dána do provozu údajně první krytá tržnice v ČR. Je na Zelném trhu na místě 

bývalé tržnice jiného charakteru, a v několika patrech nabízí vedle stánkového prodeje i místa 

k odpočinku a osvěžení. 

Po téměř 15 letech má brněnská ZOO opět ve svých expozicích lvy. 

Brněnské Dny pro zdraví. které proběhly mezi 25.-27. září našly svoje konání částečně i u 

nás. V objektu bývalé Veselé kavárny na Filkukově ul., kde od září tohoto roku působí 

Písečné centrum, proběhly odborně vedené přednášky spojené se cvičením pro správné držení 

těla, pro cvičení jógy a další zdravotně prospěšné aktivity. To vše při využití čistého 

křemičitého písečného podloží na podlahách místností. 

V půli září oslavila cyklistická TJ Favorit Brno 60. výročí svého vzniku. Z jejího kolektivu 

vyšla řada světově proslulých sportovců – Jiří Daler, Svatopluk Buchta, Miroslav Kratochvil, 

Jan Hirt a další. 

Hudební festival Moravský podzim byl letos laděn do podoby ohlasů Říjnové revoluce 

v hudbě a výtvarném umění. Předvedena byla díla skladatelů inspirovaná uměním 

nonkonformních ruských výtvarníků Kandinského, Avraamova či Maleviče. „Zaujala“ zvláště 

skladba Avraamova-kombinace sborového zpěvu, orchestru, dopravního hluku, ječení sirén a 

řevu strojů.  

Ve dnech 4.10. – 7.11. se uskutečnila v prostorách Moravské zemské knihovny poprvé 

výstava věnovaná válečným osudům našich totálně nasazených občanů na nucené práce 

v Říši.  

Letošní noc vědců, věnovaná mobilitě jako objektu výzkumu, proběhla 6. října v prostorách 

technického muzea v Brně-Králově Poli za spoluúčasti řady předních vědeckých a 



výzkumných institucí. Cílem, jako i v předchozích ročnících této akce, bylo přilákat mladé 

lidi k zájmu o vědeckou a výzkumnou činnost.  

Ve středu 11. října přicestoval do Brna významný brněnský rodák, pan Hugo Marom-Meisl, 

dnes občan Izraele, legendární spolutvůrce izraelských vzdušných sil v letech 1948-1949, 

jeden z „dětí Sira Nicolase Wintona“ a záchrance tisíců biaferských dětí z let občanské války 

v Nigerii 1967-72 (Obr. 2). Byl jako čestný host přítomen zahájení výstavy „Rytíři nebes“ na 

brněnském výstavišti. S naší MČ Huga Maroma pojilo dlouholeté přátelství s rodinou 

Sekalových z Mokré Hory. 

Baseballový tým Draci uzískali i letos titul mistra ČR.  

Do 14. listopadu bylo možno hlasovat o projektech participativního rozpoču „Dáme na vás“. 

Do závěrečného kola hodnocení postoupily do finále 2 projekty z naší MČ – Venkovní 

posilovna pro seniory na Novoměstské ul. a Obnova topolové aleje na retenční nádrži u 

Zamilovaného hájku.  

Po průběžném zhodnocení projektu Rapid re-housing vyplynulo, že s novými nájemníky mají 

problémy téměř všichni jejich současní sousedé. Městu tito „vyvolení potřební“ již znovu 

dluží na nájemném více než 300.000 Kč. Přesto je výsledek brněnského experimentu 

považován mezinárodními hodnotiteli za nejúspěšnější v Evropě. To jsme se dočkali! 

Archiv Leoše Janáčka byl zapsán do prestižního mezinárodního registru Paměti světa 

UNESCO.   

Vánoční trhy byly letos tradičně na Zelném trhu, nám. Svobody, Dominikánském náměstí a 

Moravském náměstí. Dřevěný betlém Jiřího Halouzky se přestěhoval ze Svoboďáku na 

Dominikánské náměstí. Jako v předešlých letech upřednostnili organizátoři na trzích tradiční 

řemesla a lokální moravská občerstvení. Nápoje se čepovaly do vratných hrníčků nebo 

kelímků za peněžní zálohu. Unadnilo to udržování pořádku a čistoty. 

Z přihlášených 2 participativních projektů naší MČ byla k realizaci vybrána pouze „Obnova 

topolové aleje v Řečkovicích“ za 928.000 Kč. 

Některé ulice centra Brna obsadily stánky propagující jednotlivé kandidáty na lednovou volbu 

prezidenta ČR. 



Mnohé brněnské kostely se i letos zapojily do akce „Přehlídka chrámových betlémů“. 

Vyrcholily debaty a agitace pro varianty nového nádraží v Brně.  

ZMB koncem roku schválilo projekt rezidentního parkování ve středu města s realizací 

v příštím roce.  

Zastupitelé města Brna v prosinci schválili rozpočet města na příští rok ve výši necelých 16 

miliard Kč. Rozpočet hl. města Prahy činí cca pětinásobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Události v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora 

Samospráva a státní správa 

Leden 

S lednem 2017 kvůli transparentnosti jednání radnice bylo zavedeno s předstihem několika 

dnů zveřejňování všech materiálů, které pro jednání dostávají naši zastupitelé. Napříště byl 

začátek jednání zastupitelstva pro větší komfort veřejnosti přesunut z 15. na 16. hodinu. 

Po úspěšném 1. ročníku Filmové akademie řečkovické radnice byl 18. ledna dopoledne 

zahájen druhý ročník této akce určené veřejnosti.  

ÚMČ po řadě let obětavé práce pro občany opustila odchodem do důchodu paní Hana Fišlová. 

Jako jedna z mála pracovala na radnici od jejího vzniku nepřetržitě až do loňského roku. 

Město Brno zveřejnilo záměr řešit konečně čtvrtstoletí spící parcelu č. 49 v Řečkovicích. 

Podle Územního plánu města Brna by zde mohly být na základě navržené změny ÚP vedle 

obytných domů i objekty pro nejrůznější služby, včetně České pošty. Díky náměstkovi 

primátora Petru Hladíkovi a pracovníkům Bytového doboru MMB byla do debaty o využití 

tohoto prostoru vtažena i naše MČ. Neznalý by to považoval za přirozené, nemusí tomu tak 

vždycky být. 

Rada MČ rovněž vybrala jako nejvhodnější nabídku pro zpracování projektu Revitalizace 

parku Palackého nám. v Řečkovicích návrh kolektivu Ing. Zdeňka Sendlera.  

Únor 

Výsledek hospodaření MČ za uplynulý rok 2016 skončil přebytkem, ačkoli původní návrh 

počítal s možným deficitem až 6 milionů Kč.  Přebytek ve výši 2,5 milionů vznikl úspěšnou 

finanční politikou MČ při čerpání dotací, případně dalšími transfery během realizace 

investičních akcí.   

Naše zastupitelstvo na svém zasedání 16.2. souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z IROP na 

projekt  „ZŠ Horácké nám.- bezbariérová škola“. Současně schválilo podání žádosti o dotaci 

z rozpočtu JmK na rekonstrukci stávajícícho mlatového hřiště SK Řečkovice a položení 

umělého trávníku. 



VNM při ZMČ uspořádal 23. února večer na radnici další akci věnovanou moravskému 

vinařství a vinohradnictví. Spolu s degustací vzorků bílých vín představil lokalitu Dunajovské 

kopce tamní vinař Jiří Zámečník. Úspěch akce byl vysoký.  

V rámci Filmové akademie řečkovické radnice byly promítnuty zájemcům filmy: Ženy na 

pokraji nervového zhroucení, Něžné vlny, Grandhotel Budapešť a Nedotknutelní 

Březen 

V prvním kvartále roku se obvykle rozdělují finanční dotace neziskovým organizacím, 

působícím na našem území případně i těm odjinud, pokud jejich činnosti využívají občané 

naší MČ. Letos bylo rozdáno z rozpočtu MČ 300.000 Kč a bylo jimi poděleno 32 různých 

subjektů.  

V rámci Filmové akademie řečkovické radnice byly promítnuty zájemcům filmy:Čistá duše, 

Terapie láskou, Věčný svit neposkvrněné mysli a Navždy spolu. 

Duben 

V dubnu se zdánlivě hnuly ledy co se týká budoucnosti pobočky České Pošty v Řečkovicích. 

Zastupitelé odmítli nabídku soukromého majitele budovy odkoupit ji pro MČ ze svého 

rozpočtu za více než 18 milionů Kč, rozšířit ji za své ve prospěch České Pošty a komfortu 

občanů. Nabidka by připadala v úvahu pouze v případě finančního vstupu města Brna do této 

transakce.   

Veřejného čtení jmen obětí Jom ha-šoa ve ha gvura (dne holocaustu a hrdinství) na náměstí 

před místodržitelským palácem se z naší MČ zúčastnili za VNM Mgr. Michaela Malinová a 

RNDr. Ivan Koláčný. 

K výročí osvobození naší MČ položili starosta a jeho 1. zástupce květiny k památníku obětí 

světových válek na Palackého náměstí. 

Květen 

Rada MČ vyslovila souhlas se zapojením ZŠ Novoměstská a MŠ Kárníkova do krajského 

projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ ve školách JmK. Tato 

pomoc je financována z EU. 



V tomto měsíci přidělilo ZMB ze svých volných financí naší MČ 4 miliony Kč na 

rekonstrukci parku na Horáckém náměstí. 

Úřad MČ uspořádal ve středu 17.5.  pro seniory zájezd do lázní Velký Meder na Slovensku 

Z iniciativy naší radnice proběhlo v sobotu 20. května společenské a sportovní setkání seniorů 

reprezentujících Řečkovice a Mokrou Horu s jejich protějšky z MČ Komín. Akce proběhla ve 

sportovním areálu ZŠ Komín – Pastviny. 

První letošní vítání nových občánků se uskutečnilo v zasedací síni naší radnice v sobotu 20. 

května. Starosta Marek Viskot spol s 2. místostarostou Oliverem Pospíšilem přivítali 10 

děvčátek a 13 chlapců. Slavnostní atmosféru dotvořilo hudební vystoupení bratří 

Smékalových ze Soukromé ZUŠ Universum. 

Dětský den za radnicí – společnou akci městské části, TJ Sokola Řečkovice a Pionýra 

Řečkovice  navštíla řada spokojerných dětí v pátek 26. května v areálu býv. pivovaru a na 

hřišti za radnicí. Tradičně zde předvedli svoji činnost členové zásahové jednotky Městské 

policie, Dobrovolní hasiči z Řečkovic, zdejší mažoretky, hudební skupina F.T. Prim a další.  

Červen 

V červnu se uskutečnily z iniciatíny radnice dva zájezdy pro seniory – 1. června od Rychnova 

nad Kněžnou s návštěvou zámku Potštejna a Vamberka, a 21. června zájezd do Jaroměřic nad 

Rokytnou, Polné u Jihlavy a Žďáru nad Sázavou. 

ZMČ schválilo podání žásdosti o dotaci ve výši 10 milionů Kč na rekonstrukci stávajícího 

mlatového hřiště při ul. Novoměstské. 

Červenec a srpen 

Vrcholná společensko-kulturní akce MČ a jejich organizací – Vavřinecké hody letos proběhla 

ve dnech 11. – 13. srpna. Podle již osvědčeného scénáře zahájilo hody páteční Hodové zvaní, 

při kterém prošel v odpoledním čase krojovaný průvod stárek a stárků centrrální částí 

Řečkovic v doprovodu hudby a zval obyvatele k návštěvě letošních hodů. Večer na radnici 

proběhlo setkání zastupitelů s krojovanými stárky, pozvanými hosty a hudbou v přízemí 

radnice.  

V sobotu dopoledne byla postavena v hodovém areálu máj, odpoledne prošel slavnostní 

průvod v doprovodu hudby a náhodných kolemjdoucích ulicemi k domu hlavní stárky, která 



se podle starobylých pravidel k průvodu připojila, a poté všichni zamířili do hodového areálu. 

Z rukou starosty přijali stárci hodová práva a zatancovali úvodní „besedu“. A poté, až do půl 

třetí ráno probíhal pestrý program. Celý sobotní večer a následující den moderoval hodový 

program herec Městského divadla v Brně Zdeněk Junák. Na pódiu se střídaly kapely 

Zdounečanka a Stereo, stárci se svými vystoupeními a tanečníci - návštěvníci hodů.  

Nedělní program zahájila Slavnostní mše svatá za účasti krojovaných stárků a ostatních 

věřících. Poté nedělní program pokračoval až od 15. hod stejně jako v předchozí den.  

V hudební části odpoledne se vystřídaly kapely Zdounečanka a Cimbal Clasic, na malém 

pódiu proběhla dětská diskotéka s tancem, zpíváním a různými soutěžemi.  

Již tradičně na hřišti za radnicí byli koníci pro dětské zájemce o jízdu a další atrakce pro děti. 

Občerstvení zajišťovaly stánky s nápoji a pokrmy.  Hodový areál byl uzavřen v časných 

večerních hodinách – ve 20.30 hod. Dík za hladký průběh hodů náležel i pracovníkům ÚMČ, 

kteří se na organizaci i průběhu celých hodů aktivně účastnili.  

Na poslední chvíli požádala rada MČ o finanční dotaci v rámci programu „Podpora kulturních 

akcí a lidových tradic“ z rozpočtu města Brna. Celkově bylo požádáno o 240.000 Kč pro 

Vavřinecké hody a Letní noc.  

Na schůzi koncem srpna RMČ schválila pro příští rok 2018 příspěvek na činnost nezsikových 

organizací působících v naší MČ ve výši 450.000 Kč, tedy o 50% více než letos. 

Letní noc, akce pořádáná naší MČ v hodovém areálu proběhla úspěšně v sobotu 26. srpna od 

19 hodin. Vystoupila zde, jako v předešlých letech, kapela Vikýř. Vzhledem k příznivému 

počasí byla Letní noc bohatě navštívena. 

Září 

Naše radnice nabízí od začátku září rozšíření stávající služby ověřování listin či podpisu, 

služby pořízení výpisu z Czech-pointu mimo úřední dny a to přímo na podatelně u vstupu.  

Zdravotní a rekreační hodinové cvičení žen s měsícem září opět začalo ve velkém sále 

radnice. 

Ve středu 20. září uspořádal ÚMČ pro seniory oblíbený autokarový zájezd do termálních 

lázní ve Velkém Mederu, v úterý 26. září do Mikulova s prohlídkou historických a přírodních 



památek města a nejbližšího okolí a ve středu 27. září zájezd do Milotic, Čejkovic a do 

Mikulova. 

Ve středu 20. září proběhla na radnici očekávaná veřejná debata o revitalizaci Palackého 

náměstí. Diskutovalo se nad projektovou dokumentací týmu Ing. arch Zd. Sendlera za účasti 

odborné i laické veřejnosti. Protože otázku podoby parku u kostela řešily již mnohé předchozí 

komise RMČ, došlo ke konfrontaci současných názorů s historickými. 

Možná se tak stalo na nátlak naší radnice, ale od září rozšířila Česká pošta (ČP) na pobočce 

v Řečkovicích úřadovnu o jednu další přepážku. I málo někdy potěší. Otázka budoucnosti ČP 

u nás mění směr: objekt, kde sídlí ČP na Kolaříkově ul. stojí na soukromém pozemku, který 

chce odkoupit nový soukromý majitel. Ten žádá radnici o prodej okolních dvou obecních 

pozemků za účelem možného rozšíření budovy, aby mohla ČP zkvalitnit své služby. ZMČ 

odprodej schválilo i přes projevenou nedůvěru v serióznost tvrzení žadatele.  

V září rovněž RMČ jmenovala nový Hodový výbor pro přípravu hodů v roce 2018.   

Říjen 

Podzimní vítání nových občánků Řečkovic a Mokré Hory se uskutečnilo v sobotu 7. října ve 

velkém sále naší radnice. Starosta spolu s 1. místostarostou přivítali 10 chlapců a 16 děvčátek. 

Hudební doprovod zajistili sourozenci Jakub a Tomáš Smekalovi ze Soukromé ZUŠ 

Universum. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly ve dnech 20. a 21. října na 

obvyklých místech konání veškerých voleb. 

Pro Den seniorů připravila naše radnice ve svých prostorách 2. října odpoledne milý program. 

Pro návštěvníky seniory bylo vedle besedy s představiteli Městské policie a hudebního 

vystoupení dětí připraveno i malé pohoštění. 

Listopad 

Mezi 1. a 22. listopadem měla brněnská veřejnost možnost hlasovat o pořadí reálnosti návrhů 

v akci „Dáme na vás“.  

Naše radnice spolu s agenturou Communio pro Arte připravila na 27. listopad odpoledne 

v přízemí radnice zábavný pořad pro malé děti „Zašeptej krutidráp ... a poletíme do Afriky“ 



Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ uspořádal pro zájemce o brněnskou historii v úterý 

28. listopadu ve velkém sále radnice v Řečkovicích další besedu s Ing. Alešem Svobodou o 

brněnském podzemí.   

Prosinec 

Radnice MČ Řečkovice a Mokrá Hora již tradičně v adventním čase upořádala setkání občanů 

a dětí zdejších základních a mateřských škol u Řečkovického vánočního stromu mezi 

kostelem a restaurací Vavřinecký dvůr. Na schodišti vedoucím do hodového areálu se 

vystřídali žáčci a žáci s nacvičeným pásmem scének, písniček, koled a básniček pod vedením 

svých učitelů. Přítomní rodiče a zejména prarodiče všechna vystoupení náležitě odměňovali 

potleskem. 

Z provozních důvodů byla radnice dne 27. prosince pro veřejnost uzavřena. 

 

Výstavba, doprava, podnikatelské aktivity 

Leden 

Na popud veřejnosti byla podána žádost na Odbor dopravy MMB na změnu charakteru 

dopravy v ulici Díly. 

Centrum služeb na Böhmově ul. 1 rozšířilo nabídku svých služeb a poradenství. V současnosti 

nabízí tisk, kopírování a vazby různých písemností, prodej náplní do tiskáren, zásilkovnu, 

prodej vstupenek přes internet, čistění oděvů a další.  

Okno nemovitostí – realitní kancelář sídlící na Kořískově ul. 47 rozšířila kolektiv svých 

pracovníků a tím i nabídku svých služeb.   

Únor 

Radnice zveřejnila plán údržby a rekonstrukce nejkritičtějších míst v naší MČ. Jsou to: 

chodníky před domy Žitná 13, Medlánecká 16,18 a 20,  schodiště u domů Žitná 5 a 7, chodník 

z Prumperku do Uprkovy, chodník v ulici bří Křičků (č.23 a 25), spojku silnice Novoměstská-

Horácké náměstí a chodníky na Kunštátské  před domy č. 23-31 



Veřejná pěšina za Lachemou, která byla zahrádkáři svévolně označena jako soukromý 

pozemek, bude městem Brnem svěřena naší MČ, aby mohla být udržována a sloužit pro 

průchod veřejnosti.      

Zdarma odhad nemovitosti zveřejnila realitní kancelář  RE/MAX  Magnum na 

Banskobystrické 52. 

Do popředí zájmu veřejnosti se opět dostalo obchodní centrum Vysočina, resp. jeho dlouho 

prázdné a nevyužívané prostory. Již řadu let se táhl soudní spor o vlastnictví celého objektu. 

Podle rozsudku soudu je majitelem nyní Česká republika a nikoli město Brno resp. jeho 

samosprávná část. Možnost, že by se do volných prostor mohla přestěhovat Česká pošta, tím 

padla.  

Březen   

V budově polikliniky na Vránově ul. 172 byla nově otevřena provozovna „Salon kosmetiky“.  

Mezi 27. březnem a 14. dubnem byla položena poslední povrchová vrstva na rekonstruované 

ulici Jandáskově. Protože se jednalo o silnici po které vedou linky MHD, byla nutno na 

uvedenou dobu zavést omezení a doprava byla řízena semafory.   

Duben 

Od 2. května byla částečně uzavřena křižovatka ulic Tumaňanovy a Boženy Antonínové na 

Mokré Hoře. Ač byl výkop zdůvodněn jako havarie na plynovém vedení, trvalo zmíněné 

omezení až do 5. června. Oprava havárie v délce více než měsíce byla přinejmenším podivná.   

Na přelomu dubna a května začala demolice rodinného domu na Banskobystrické 1, známého 

jako Tlustošův dům, jehož parcela byla schválena pro výstavbu víceúčelového domu 

s obytnou částí. Léta jednání diskusí a polemik co zde bude, tedy skončila. 

V dubnu získalo 123 nájemních bytů v obecních domech na ul. Novoměstská a Žitná nová 

bytová jádra. Spolu s touto rekonstrukcí byly vyměněny elektroinstalace, odpady a 

vzduchotechnika. Výměna byla dotována z městského Fondu bytové výstavby.  

V dubnu se zdánlivě hnuly ledy, co se týká budoucnosti pobočky České Pošty v Řečkovicích. 

Zastupitelé odmítli nabídku soukromého majitele budovy odkoupit ji pro MČ ze svého 

rozpočtu za více než 18 milionů Kč, rozšířit ji za své ve prospěch České Pošty a komfortu 



občanů. Nabidka by byla realizovatelná pouze v případě finančního účasti města Brna na 

koupi..   

V dubnu a květnu pokračovala oprava cesty od ulice Maříkovy směrem k Vránovu mlýnu. Pro 

zpevnění povrchu silničky byla použita odfrézovaná část povrchu vozovky na Jandáskově 

ulici.  

Koncem dubna byly započaty stavební práce na prodloužení chodníku na pravé straně ul. 

Družstevní směrem od ul. T. Novákové. 

Květen 

Průběh demoličních prací v křižovatce Banskobystrická-Medlánecká zachycují snímky ze 7. 

května a 10. května (Obr. 3 a 4).  Průběh stavebních prací s daty je zachycen na Obr. 5, 6 a 7 z 

června a listopadu 2017. 

Společné setkání občanů okolních MČ s reprezentací Kanceláře architekta města Brna nad 

územním plánem Brna proběhlo v Medlánkách Na sýpce ve čtvrtek 25. května v 18 hodin.  

V tomto měsíci byly zahájeny práce na opravách chodníků na ul. Novoměstská 61 a 63. 

Následovaly opravy na Žitné, na Horáckém nám. naproti nákupnímu středisku Vysočina a na 

Kárníkově ul. nad radnicí.  

Červen 

Od 17. června vešla do života nová digitální aplikace DPMB, která umožnila lidem s chytrým 

telefonem a znalým práce s ním zjistit on line tyto informace: aktuální odjezdy linek MHD, 

polohu vozidel MHD v daném okamžiku, vyhledání spojení, informace o mimořádných 

událostech,  nákupy SMS jízdenek, schéma linek MHD v Brně a další ionformace a 

zajímavosti. Takže senioři, pokud nejsou IT specialisté, mohou mladším jen závidět.  

Otázky budoucího vzhledu parku před kostelem na Palackého nám. byly předmětem 

veřejnéhpo projednání s týmem arch. Zd. Sendlera. Někdy značně emotivní avšak věcné 

jednání trvalo více než 2 hodiny a realiozační tým byl nucen vyslechnout zejména kritické 

připomínky k navrhovanému řešení. 

První místostarosta René Černý zastupoval oficiálně naši MČ při jednání, týkajících se změny 

územního plánu MČ Ořešín a Jehnice. Jednání v Ořešíně bylo veřejným projednáváním a tak 

byla atmosféra docela vypjatá. Na obou jednáních zaznělo jasně naše nesouhlasné stanovisko 



s plánovanou výstavbou rodinných domů v Jehnicích, která by značně omezila stav životního 

prostředí na Mokré Hoře a bezpečnost obyvatel v důsledku dopravního zatížení jediné 

přístupové komunikace do Jehnic po ulicích Gromešově, Jandáskově a Tumaňanově. 

Hrubá stavba nového objektu na ul. Karásek se pohnula kupředu  (Obr 8). 

Červenec a srpen  

Prázdninové měsíce bývají obvykle využívány k nutným opravám a rekonstrukcím školních 

budov a zařízení. I letos tomu tak bylo a v pavilonech D a E  ZŠ na Novoměstské ul. proběhla 

kompletní výměna zdravotně technických instalací a elektroinsttalací. Oprava byla z větší 

části financována z rozpočtu města Brna. 

Počínaje 1. červencem přesídlila provozovna Oční optiky z objektu v nákupním středisku 

Vysočina do samostatného domu na Palackého nám. č. 2. 

Započaly práce na zušlechtění okolí konečné stanice tramvaje v Řečkovicích spolu 

s rekonstrukcí tamní sólo-budovy poskytující nejnutnější zázemí řidičům MHD a sloužící i 

pro prodej tiskovin. 

Důležitá akce – rekonstrukce bytového domu v sousedství radnice na Palackého nám 9 začala 

rovněž v průběhu prázdnin. Tento dům, již dlouho volající po generálce, v průběhu roku bude 

mít nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a plynu, bude mít i nové schodiště a podlahy. 

Dojde též k zateplení fasády. Celková hodnota opravy vyčíslená na 9,5 milionu Kč je z více 

než 75% kryta z dotace města Brna (Obr. 9).  

Září 

Z mimořádné dotace města Brna ve výši cca 4 miliony byly zahájeny práce na Horáckém 

náměstí. Opravy se týkaly chodníků u domů č. 8/9 a poté č. 6/7. V září rovněž započaly 

stavební práce na úpravě vnitřního prostoru v nákupním středisku Vysočina mezi prodejnami 

Billa a schodištěm od zdravotního střediska.  

Nového přechodu pro chodce jsme se dočkali na Družstevní, práce byly v běhu i na konečné 

tramvaje.  

Nové pedikérské studio zahájilo činnost na Měřičkově 18. 

 



Říjen 

Využití parcely, na níž v současnosti stojí nevyužívaný objekt bývalých jeslí na Měřičkově ul. 

je věcí majitele - společnosti PFM Měřičkova s.r.o. Ten zamýšlí na tomto místě postavit 

pětipodlažní budovu polikliniky. Proti tomuto záměru se záhy po zveřejnění zdvihla vlna 

protestů o okolních občanů, kterým vyhovuje stávající stav a klidné životní prostředí. Svůj 

záměr se proto investor rozhodl představit ve veřejné debatě 11. října odpoledne v budově 

Měřičkova 44. 

Jen pár metrů za hranicemi našeho katastru v Medlánkách na Kytnerově ul. vznikl nový 

Minipivovar Moravia. Za cíl si vytkl výrobu spodně kvašených piv. Nabízejí 10° Jošta, 11° 

Rathaus a 12° Petrov. 

V souvislosti s tzv. klidovou dopravou, tj. s vyhrazenými místy pro parkování, stanovila rada 

MČ pro následující období zvýšení poplatku pro jedno osbní auto z 10.000 na 15.000 Kč za 

rok.   

Vzdělávací centrum „Vrána po škole“ na Vránově ul. 39 zahájilo svoji činnost nabídkou 

doučování a přípravných kurzů z matematiky a češtiny pro přijímací zkoušky na SŠ.  

Listopad 

Zejména žákům a studentům brněnských škol byly určeny dva dny otevřených laboratoří 

Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Králově Poli. Toto pracoviště na světové špičce svého 

oboru ve dnech 2. a 3. listopadu poprvé veřejnosti zpřístupnilo laboratoře elektronové 

mikroskopie a litografie, nukleární magnetické resonance, laboratoře nízké teploty a 

supravodivosti a laserové techniky. Ač se nejednalo o akci v naší MČ, nabídky využili i 

studenti našeho gymnázia. 

 

Školství a zdravotnictví 

Leden 

Soukromá základní umělecká škola Universum uspořádala 25. ledna v sále své školy 

Žákovský koncert. 

Únor 



Den otevřených dveří pro nastávající školáčky uspořádala ZŠ Novoměstská ve středu 8. února 

dopoledne. 

Ukázkovou akci Škola na zkoušku pro své budoucí žáky a jejich rodiče uspořádala 21. února 

ZŠ na Horáckém náměsti. 

Problém získat dobrého stomatologa trápí hodně lidí. Po řadě měsíců ticha nabídla nyní jedna 

z našich zubních lékařek MUDr. Sylvia Kovandová příjem nových pacientů do své ambulance 

na Palackého nám. 20a. 

Březen 

Po několika letech stagnace až propadu, ohlásila ZŠ na Novoměstské ul. nárůst počtu žáků.  

V současnosti tuto školu navštěvuje 220 žáků rozdělených do 11 tříd – proti loňskému roku je 

žáků o 30 víc.  

ZŠ na Horáckém náměstí se pochlubila úspěchy svých žáků vyšších ročníků – u Mezinárodní 

jazykové zkoušky z angličtiny „Cambridge“ uspěli všichni přihlášení. Školní kolo olympiády  

v tomtéž jazyce absolvovala řada zdejších žáků, Kateřina Halabalová z 9. třídy získala 

dokonce 3. místo v krajském kole ve své věkové kategorii. 

Duben 

Zápis prvňáčků do našich obou základních šklol proběhl ve dnech 7. a 8. dubna v prostorách 

obou škol. 

Soukromá ZUŠ Universum připravila pro veřejnost na 11. a 12. dubna koncerty pro děti z 

mateřských škol, na 25. dubna Koncert učitelů a na 26. dubna Žákovský večer. 

Květen  

1.května  se opět uskutečnil Majáles studentů  řečkovického gymnázia. Všechny třídy 

gymnázia se představily svým programem, poprvé proběhla i volba „Šohaje Gyrecu“ 

zvoleného z vyslaných zástupců každé třídy (Obr.10 a 11). Poprvé měl program pokračování i 

odpoledne, kdy vystoupil též brněnský soubor Javorníček.  

Řečkovické gymnázium se i letos zapojilo aktivně do Brněnské muzejní noci zpřístupněním 

Přírodní laboratoře s naučnou stezkou v areálu své školy. Akce proběhla v sobotu 20.5. 

v podvečer.  



Soukromá ZUŠ Universum uspořádala 16. května Žákovský koncert a tři Absolventské 

koncerty mezi 23. a 31. květnem. 

Červen 

Mezinárodní dětský den uspořádala ZŠ Novoměstská v prostorách školy. 

Do funkce ředitelky MŠ na Škrétově ul. byla radou MČ jmenována Mgr. Blanka Sáčková. 

S blížícím se koncem školního roku uspořádala Soukromá ZUŠ Universum pro veřejnost 

celkem 3 koncerty: 14. června Absolventský a žákovský koncert, Představení žáků literárně-

dramatického oboru, Absolventský koncert na naší radnici a Rodinný koncert v Medlánkách 

na Sýpce. 

ZŠ na Horáckém náměstí zveřejnila postřehy z již druhých výměnných pobytů svých žáků 

s dětmi z nizozemského Naaldwijku. Naše rodiny zjistily, že Holanďané k nám přijížděli 

částečně s představami o životě u nás jako v rozvojové zemi 3. světa. 

Skupina rodičů žáků ZŠ na Horáckém nám. vybrala mezi sebou přes 80.000 Kč, které 

věnovala na plat asistenta pedagoga, který bude od září pracovat ve třídě 4.A.  

Od města Brna přišel i věcný dar pro obě naše ZŠ v podobě notebooků, tabletů a výukového 

softwearu. 

Září 

Se začátkem nového školního roku začaly na ZŠ pracovat i nové Žákovské parlamenty, 

tvořené dvojicemi zástupců ze 3.-9. tříd. Jejich činnost koordinuje člen pedagogického sboru, 

který žáky uči principům parlamentarizmu. 

Říjen 

Žákovský večer uspořádaůa 18. října v podvečer Soukromá ZUŠ Universum v sále své školy.  

V říjnu se uskutečnil výměnný zájezd žáků mezi ZŠ na Horáckém nám a školou v Sodupe ve 

Španělsku. 

Listopad 

Halloween, stejně jako Santa Claus jsou nešťastně importované zvyky z anglosaských zemí. 

Santa Claus naštěstí Ježíška nevytlačil, Halloween, protože je veselejší než Dušičky, našel u 



našich dětí větší pochopení a tak se slaví i rovnou ve školách. Tak tomu bylo i 2. listopadu 

v detašované části ZŠ Horácké nám. na Uprkově ul., kde od 17 hod začal rej nejrůznějších 

strašidel a příšer. I do ostatních škol přicházeli ten den žáci do vyučování s pomalovanými 

tvářemi a v různých kostýmech.  

Soukromná ZUŠ Universum uspořádala v sále školy 8. a 21. listopadu dva Žákovské večery. 

Z iniciativy Zdravotní a sociální komise byla 12. listopadu odpoledne uspořádána veřejná 

beseda s náměstkem min. zdravotnictví a předsedou komise pro očkování MUDr. Romanem 

Primulou o vakcinaci a faktech spojených s řadou mýtů.   

Se zajímavou nabídkou přišli pionýři ze Severky-Řečkovice – na svých webových stránkách 

lze u nich objednat na úterý 5. prosince Mikuláše s mýtickým doprovodem až domů. 

Prosinec 

7. prosince uspořádala ZŠ Horácké nám. ve svém odloučeném pracovišti na Uprkově ulici 

Den otevřených dveří. 

ZŠ na Novoměstské uspořádala v úterý 19. 12. odpoledne ve školní jídelně Vánoční jarmark 

s možností zakoupení některého výrobku nebo ozdoby pro letošní vánoční svátky.  

Soukromá ZUŠ Universum uspořádala v tomto měsíci Žákovský večer ne své škole 6. 

prosince,  Adventní koncert 10. 12.  v kostele sv. Vavřince v Řečkovicíh, Vánoční koncert 13. 

12. v kostele kláštera klarisek v Soběšicích a 19. prosince na Sýpce v Medlánkách.  

 

Životní prostředí, veřejný pořádek a bezpečnost 

Leden 

Se začátkem roku, před nástupem vegetační doby, vyzvala radnice občany k omezené 

a uvážlivé výsadbě rostlin do prostor veřejné zeleně, případně ke konzultaci jejich záměru 

s radnicí. 

Březen 

Březnem začala sezóna tzv. blokových čištění místních komunikací. Letos úklid zabazpečují 

firmy Šimek 96 a Falky s.r.o. Úklid byl na základě smlouvy rozdělen na „čištění po zimním 



posypu“, „blokové čištění“, „čištění základního komunikačního systému“ (kudy vedou linky 

MHD) a „čištění ostatních, méně vznamných komunikací“. V průběhu roku nastaly obvyklé 

problémy. 

Město Brno stanovilo pro rok 2017 sazby za pravidelný svoz komunálního odpadu. Tyto jsou 

identické s loňským stavem. 

Červen 

Suchá kašna na prostranství před Vavřineckou restauraci, která byla v dobách své vrcholné 

formy chloubou této lokality, již rok nefunguje. Přes drobné provedené opravy a snahu kašnu 

zprovoznit bylo zjištěno, únik vody do podzemí je natolik veliký, že byl přívod zastaven zcela 

a bude následovat generální opravě přívodu vody. Zda se podaří opravu provést ještě letos, 

záleží na množství potřebných financí. 

Červenec a srpen 

Úklid a údržba veřejných zelených ploch v MČ by měla být povinností městské části. 

Většinou tomu tak je. Až na nepochopitelné výjimky. Tou je například v některých ulicích pás 

zeleně (většinou trávy)  mezi chodníkem a silnicí. Ten náleží do kompetence Brněnských 

komunikací. Proto se stane, že v rámci blokového čištění vozovek se silnice uklidí, den dva 

nato přijdou sekáči trávy z uvedené firmy, távu posečou na nechají ležet na vyčištěné silnici. 

Klidně až do příštího blokového čištění. A tyto dvě činnosti není možné v rámci města a 

městské části sesynchronizovat. Na podzim, když začíná padal listí, je to totéž. A občané si 

právem i letos stěžovali na neschopnost odpovědných úředníků řešit tento problém, a tím i na 

vyhazování peněz. 

Září 

V sobotu 23.9., v době od 10 do 17 hod. uspořádaly Lesy města Brna v areálu „U mravence 

Lesíka“ za bývalými kasárnami pro děti i dospělé Den s lesy. Předvedena byla ukázka 

výcviku dravců, práce stromolezců a další zajímavé aktivity včetně „sochání“ 

pomocí motorové pily. 

Lesní MŠ Sýkorka na Mokré Hoře uspořádala v tomto měsíci procházku po nové naučné 

stezce „Po stopách Sýkorky“, vedoucí lesem nad potokem Rakovcem. 

Říjen 



Poněkud méně populární opatření přijala RMČ týkající se provozu Sběrného střediska na 

Hapalově ul. Od listopadu bude středisko každou neděli zavřeno.   

Listopad 

Travnaté plochy před vstupem do areálu hřbitova v Řečkovicích byly osázeny stromy. Při 

dobré péči o stromky může tato část území nabýt důstojnějšího vzhledu a bude oddělena od 

obydlené části potřebnou zelení (Obr. 12).  

Společnost SAKO Brno (Spalovna komunálního odpadu) provedla ve dnech 1.-14. listopadu 

v části Mokrá Hora kompletní výměnu popelnic svých zákazníků za nové plastové. 

 

Kultura a sport  

Únor 

V pátek 3. února byla slavnostně zahájena výstavní činnost Galerie na radnici pro rok 2017. 

Svojí tvorbou za použití textilií a dalších méně obvyklých materálů se představila brněnská 

lékařka Zdenka Kudličková. Výstava s názvem Radosti podzimu života shlédlo mnoho 

návštěvníků, zejména bývalých pacientů paní doktorky.  

4. února navečer vystoupila s vlastní i přejatou písňovou tvorbou ve Sboru Páně CČSH na 

Vážného ul. vokální skupina s kapelou „Only His“.  

Březen 

Vyhlášení sportovce roku proběhlo v pátek 24. března v 15 hodin v zasedacím sále radnice. 

Titulem nejúspěšnější sportovci MČ za rok 2016 byli vyhlášeni následující jednotlivci a 

kolektivy: absolutní vítězkou se stala Adéla Hanzlíčková (zápas TAK Hellas) (Obr. 13), na 2. 

místě skončila Markéta Pajerová (národní házená 1.NH Brno) a na 3. místě Ondřej Kocmánek 

(zápas TAK Hellas). Družstvem roku byli vyhlášení Dorostenci 1. NH Brno, za nimi 

Teamgym TJ Sokol Řečkovice a Zdravotní cvičení žen Orel Řečkovice. Trenérem roku se stal 

Radim Rozlílek (1. NH Brno) následován Petrem Skalickým (TAK Hellas) a Martinem 

Jelínkem (SK Řečkovice). Jako funkcionáři roku 2016 byli vybráni Dušan Sestrienka (1.NH 

Brno), Evžen Vopelka (TAK Hellas) a Oldřiška Foltýnová (SHL Řečkovice). Ocenění 

sportovcům roku předali Starosta MČ, zastupitelé Richard Foltýn, Jiří Růžička a Stephanie 

Madden-brněnská basketbalistka a držitelka Zlaté medaile poháru CEWL). 



Týž den o 2 hodiny později proběhla v těchže prostorách vernisáž výstavy obrazů známé 

brněnské malířky Heleny Puchýřové s názvem Vysočina v obrazech. Jako vždy byla i tato 

výstava obrazů velmi úspěšná a do konce trvání v neděli 2. dubna ji podle návštění knihy 

navštívilo mnoho zájemců o výtvarné umění.  

V den 425. výročí narození Jana A. Komenského 28. března měli návštěvníci Sboru Páně 

CČSH v Řečkovicích možnost shlédnout reprízu úspěšného pořadu Vivat Comenius, jejíž 

premiéra zde proběhla před 10 léty. I tentokrát, možná ještě s větším prožitkem, vyslechli 

návštěvníci oba populární umělce Alfréda Strejčka a Štěpána Raka. Není bez zajímavosti, že 

za 25 let od jeho prvního uvedení v Praze měl tento pořad požívající patronaci UNESCO přes 

550 repríz ve více než 30 zemích světa. Kromě české má pořad Vivat Comenius jazykovou 

verzi anglickou, německou, latinskou a španělskou. 

 Duben 

Dubnová výstava výtvarného umění v Galerii na radnici proběhla tentokrát ve dnech 22. – 28. 

4. a představila se na ní dvojice Olivia Eliash malířka původem z Chile (nyní žijící a tvořící 

v Praze) a Řečkovan Oldřich Vymazal. Jejich výstava s názvem Retro/Futuro/Spekt 

představila obrazy vytvořené různými technikami na dávné i budoucí náměty.  

Velikonoční turnaj dětí v judu se konal letos v Blansku a naši mladí judisté z něj přivezli 

pohár pro nejúspěšnější mladé sportovce. Oddíl Junior Judo Brno úspěšně reprezentovali 

Theodora Staniczková, Aleš Brázda, Matěj Hřebíček a Adam Krčál. 

Florbalový tým Rytíři působící při ZŠ na Novoměstské poprvé v rámci Jihomoravsko-zlínské 

ligy mladších žáků získal medailové umístění. Ve své věkové skupině B obsadili 2. místo a 

získali stříbrné medaile. 

Ve Sboru Páně CČSH na Vážného ul. v rámci Velikonočního koncertu vystoupili 23. dubna 

v podvečer se skladbami J. S. Bacha, A. Dvořáka, W.A. Mozarta a S. Rachmaninova umělci: 

sopranistka Aneta Ručková a varhaník a klavirista Josef Kratochvíl. 

Červen 

Celý červen se v areálu bývalého pivovaru střídaly jedna společenská akce za druhou. 

10. června to byl 2. ročník Řečkovického festivalu minipivovarů. Při vlídném počasí se ke 

konzumaci piv různých typů přidala i přehlídka hudebních skupin. 



Díky loňskému vítězství řečkovicko-mokrohorských hráčů pétenque v turnaji o titul Mistr 

Brna, uskutečnilo se letošní mistrovství na našem území. Stalo se tak v neděli 11. 6. celkem 

již podvanácté a kolbištěm bylo tentokrát fotbalové hřiště SK Řečkovice. Naši muži skončili 

letos druzí za Novým Lískovcem, ženy rovněž skončily druhé, naštěstí naši junioři vyhráli a 

stali se Mistry Brna. 

Již 7. ročník Sportovního dětského dne se uskutečnil letos v pátek 16. června odpoledne na 

venkovním hřišti ZŠ Novoměstská.  

17. června byla odstartována  letošní Country fontána Řečkovice. Vystoupili na ní senior bard 

Jaroslav Wykrent z Ostravy, František Nedvěd se synem a kapelou In Blue, ovace sklidil 

Spirituál kvintet stejně jako sklupina Malina Brothers. 

Září 

V den, kdy brněnská Kometa bojovala o svůj 12. titul mistra ČR v hokeji, odvysílala ČT 2 

pořad „Král železa a smíchu Franta Kocourek“. Pokus o biograficko dokumentární pořad měl 

v ten večer podle oficiálních zdrojů ČT o 100.000 posluchačů větší sledovanost než právě 

probíhající hokejové utkání. Mirek Donutil, který z Franty Kocourka udělal národní legendu, 

zajistil větší sledovanost po celé ČR, byť řada Brňáků, kteří Frantu osobně znali, se 

k některým místům pořadu vyjádřili kriticky. Místo posledního odpočinku na řečkovickém 

hřbitově se stalo vyhledávaným magnetem Kocourkových ctitelů. 

V neděli 24. září večer zazněly ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích starozákonní žalmy a 

instrumentální hudba barokního židovského skladatele z Mantovy Salomona Rossiho 

v podání R. Vašiny, M. Matyáškové, R. Rausové, K. Hájkové a A. Přikrylové. Úžasný 

zážitek. 

V září vyhlásila ZŠ Novoměstská nábor do přípravky basketbalistů pod vedením zkušených 

hráčů a hráček KP Brno. 

Říjen 

Na krásnou výstavu obrázků vytvořených technikou paličkované krajky, pozvala v říjnu své 

příznivce známá brněnská výtvarnice a pedagožka Mgr. Drahomíra Hrbáčková. Výstava byla 

slavnostně zahájena v pátek 27. října ve velkém sále naší radnice. Výstava byla velmi úspěšná 

a přivábila mnoho návštěvníků. 



Listopad 

Výstavní síň Galerie na radnici zaplnila svými půvabnými poetickými obrazy a obrázky paní 

Vlasta Švejdová. Vernisáž této prodejní výstavy byla mimořádně již v úterý 14. listopadu, 

výstava trvala až do neděle 26. listopadu.  

Prosinec 

Naši husité nás každý rok mile překvapí významnou kulturní akcí. Tentokrát to bylo hned 1. 

prosince s pořadem hudby a slova „Zvěstování“, ve kterém výběr adventní hudby pro 

cemballo a varhany zazněl v podání předního umělce Jaroslava Tůmy s doprovodem 

duchovních textů v podání významného herce Josefa Somra. 

Kulturní komise RMČ uspořádala na závěr roku na radnici výstavu s názvem Barevný svět 

Sylvie Vašinové. Výstava byla zahájena 8. prosince a trvala do 17. prosince. V předvánoční 

době byla výstava hojně navštívena a obrazy S. Vašinové získaly obdiv a uznání. 

Dne 12. prosince večer ve Sboru Páně na Vážného ulici, vystoupil v rámci Adventního 

koncertu pěvecký sbor OK Vocal.  

Adventní koncert pořádaný agenturou Communio pro Arte v kostele sv. Vavřince 

v Řečkovicích se uskutečnil večer 12. prosince. Představili se houslisté Magdalena a Štěpán 

Graffe a cemballistka Šárka Pilátová. Koncert provázel slovem herec a pedagog Milan 

Klapetek. 

A krátce před Štědrým dnem 22. prosince večer uspořádala farnost CČSH na Vážného ul. 

koncert „Vánoční rozjímání“, ve kterém vystoupili pěvci Zdeněk Plech a Mariana 

Ambrožová, varhaník a klavirista Jan Král a herec vinohradského divadla Petr Kostka 

s přednesem adventních textů.   

S koncem roku 2017 vyhlásila Komise sportu RMČ, stejně jako předchozích letech veřejnou 

anketu na Sportovce Řečkovic a Mokré Hory za rok 2017.  

 

Společenský život, spolky a politické strany a společenská kronika 

Leden    



Pěvecký sbor Lumír uspořádal v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 6. ledna večerní 

Tříkrálový koncert duchovní hudby. Koncert byl jako obvykle hojně navštíven. 

Aktivní Klub seniorů na Renčově ul. připravil pro veřejnost na leden přednášky Jiřího 

Čefelína o Sultanátu Omán, Aleny Žákovské o Thajsku, Jiřího Charváta o Havajských 

ostrovech a znovu Jiřího Čefelína o poutním místě Santiago de Compostela. 

Klub seniorů z Mokré Hory, který se od začátku tohoto roku scházel v budově naší radnice, 

uspořádal pro veřejnost přednášky Jany Krutilové o Bělorusku a Jaromíra Kolejky o 

Portugalsku. 

V lednu oslavily významná životní jubilea tyto naše spolubčanky: Růžena Mertová (95 let), 

Růžena Albrechtová (93 let), Jarmila Milionová a Marta Vojtová (92 let) a Zdeňka 

Navrátilová (90 let). 

Únor 

Na své výroční schůzi 22. 2. zvolili místní lidovci staronové vedení zdejší organizace. 

Předsedou se stal opět Jiří Prchal, místopředsedy Ing. P. Prokš a Bc. Petr Roháček, členy 

výboru Kateřina Svobodová, Ing. Jana Lédlová, Petr Bořecký a Pavel Matuška. V souladu se 

stanovami KDU ČSL stali se členy výboru i RNDr. Ivan Koláčný a Oldřich Gardáš z titulu 

svého členství v Zastupitelstvu MČ. 

Klub seniorů na Renčově ul. měl na programu tohoto měsíce přdnášku Jiřího Míče o Starém 

Egyptě, Jaromíra Kolejky o Abcházii, Evy Lobpreisové o Peru a Zdeňka Jarolína o Kolumbii. 

Zdeněk Jarolín přednášel v únoru i pro seniory z Mokré Hory o Hongkongu a Pekingu a 

Marie Lollok Klementová o Jemenu. 

Od 23. února až do 11. května probíhala na ř.k. faře v Řečkovicích večerní setkání dospělých 

nad základními otázkami křeťanství. Cyklus besed po vedením věřících lektorů má název 

„Kurz Alfa“.  

V neděli 12. února uskutečnila Ř 13 pod hlavičkou Sokola Řečkovice na sokolovně odpolední 

Dětský karneval.  

25. února uspořádal Orel Řečkovice spolu s KDU ČSL na připomínku začátku půstu tradiční 

Fašaňk neboli Ostatky. Od orelského areálu prošel průvod maškar Řečkovicemi za hlasitého 



vyvolávání a hudebního doprovodu. Po návratu na Orlák začalo poslední veselí před začátkem 

postní doby, trvající do Velikonoc (Obr. 14). 

V měsíci únoru popřáli pracovníci úřadu i samosprávy naší MČ celé řadě jubilantů, zvláště 

pak těm, kdo dosáhli věku 90 a více let. Byli to: Jitřenka Doležalová (93 let), Věra 

Machaňová (92 let), Lubomír Prosker (91 let), Milada Kolybelníková a Josef Jakubka (oba 90 

let).  

Březen 

Po loňském úspěšném Krojovaném plese, rozhodla se Ř13 spolu se Sokolem Řečkovice tento 

společenský počin zopakovat. Stalo se tak 3. března večer v sokolovně. Krojovaní návštěvníci 

byli pochopitelně zvýhodněni na vstupném. 

Senior klub na Renčově měl v březnu na programu přednášku Zdeňka Jarolína o Kolumbii, 

Marie Lollok Klementové o problémech při cestování s dětmi a Jaromíra Nováka o Západní 

Sicílii. 

A pro mokrohorské seniory přednášel v březnu Jaromír Novák o Himálaji a Jiří Charvát o 

Austrálii a Novém Zélandu. 

V březnu oslavily své 90. a vyšší narozeniny Marie Tesařová (96 let), Libuše Rymešová (93 

let) a Božena Ševčíková (90 let). 

Duben 

První dubnovou sobotu věnovali pionýři ze Severky úklidu přírody v Moravském krasu. 

Jednalo se o akci všech jihomoravských pionýrů, bez ohledu na jejich sídlo.  

Letošní Country bál se konal 22. dubna za vystoupení kapely Vikýř v sokolovně na Vážného 

ul. Pořadatelem byl Sokol Řečkovice. 

Dům dětí a mládeže Frikulín připravil pro svoje děti společné velikonoční dílny, pro ty 

nejmenší kurz zdobení valikonočních vajíček.  Táž organizace zveřejnila seznam 9 letních 

příměstských táborů určených pro děti z Brna a okolí. 

Klub seniorů Řečkovice působící na Renčově ul. 5 připravil pro své členy přednášky Aleny 

Žákovské o Thajsku, Jiřího Charváta o severu Evropy a Jaromíra Kolejky o údolí Nilu. 



Mokrohorští senioři vyslechli na radnici vyprávění Zdeňka Jarolína o Zakarpatské Ukrajině a 

Jany Kroutilové o putování Českou republikou. 

Duben byl bohatý i na velký počet jubilantů, kteří v tomto měsíci oslavili své 90. a vyšší 

narozeniny. Byli to: Marie Janková (102 let), Vladimír Švanda (97 let), Amálie Burešová (94 

let), Věra Kučerová a František Dufek (93 let), Ivan Kolybelník (91 let) a Rajmund Stejskal 

spolu s Olgou Kolářovou (90 let). 

Květen 

Dne 10. května proběhla v ulicích Brna, a tedy i u nás, akce „Den boje proti rakovině“. 

Prodejem žlutých kvítků měsíčku lékařského lidé vyjádřili podporu tomuto hnutí, 

organizovanému Ligou proti rakovině a politickou stranou KDU ČSL. Prodej kvítků 

zajišťovali lidovci u většiny nákupních středisek a na našich nejfrekventovanějších ulicích.  

Ve středu 17. května proběhla v přízemních chodbách naší radnice malá vernisáž výstavy 

„Morava tolerantní – o době, kdy Morava předběhla svět“. Majitelem výstavy byla 

Českobratrská církev evangelická v Brně a zorganizovala ji spolu s Výborem pro národnostní 

menšiny. 

Květen obohatil svými aktivitami i Domov Tereza. Ve čtvrtek 18.5. uspořádal  Den 

otevřených dveří a 24.5. VIII. ročník akce „Strom života“ s doprovodným programem, ve 

kterém vystoupili žáci a studenti brněnských škol a spřátelených organizací. 

21. května v odpoledních hodinách uspořádal spolek „Za zdravé Řečkovice“ v parku na 

Palackého nám. setkání občanů na téma „co nás trápí, co chceme zlepšit“.  

Pionýr Řečkovice zveřejnil pozvání na závěrečný prázdninový příměstský tábor s atraktivním 

názvem „Případy Sherlocka Holmese“. 

Květnový program seniorklubu na Renčové zahrnoval vyprávění Aleny Žákovské o 

Jihoafrické republice, Lumíra Sochora též o Jižní Africe a Jaromíra Kolejky o Kambodži. 

Klub seniorů na radnici připravil pro své příznivce přednášku Jiřího Čefelína o Syrii,  

Jaromíra Kolejky o Abcházii, a Marie Lollok Klementové o východní části Alp. 

Koncem května uspořádalo Sdružení zahrádkářů Hortus pro svoje členy i další zájemce zájezd 

do Litomyšle s návštěvou tamního známého zahradnictví, litomyšlského zámku, prohlídkou 

města a při cestě domů s návštěvou pivovaru v Černé Hoře u Brna. 



I v květnu navštívili pracovníci ÚMČ spolu s členy Zastupitelstva MČ naše jubilanty. Těch, 

kteří překročili věk 90 let, bylo celkem 10. Byli to: Jiří Urban (97 let), Vladimír Hrozný a 

Olga Axmanová (94 let), Marie Lukášková (93 let), Stanislav Bastl, Robert Klouda a Věra 

Kozumplíková (92 let), Otakar Gilar, Jan Havlíček a Jitka Vodová (90 let).  

Červen 

Hudebně divadelní festival „Full of life“ uspořádala 3. června v areálu býv. pivovaru 

odpoledne ř.k. farnost Řečkovice. Setkání bylo spojením zajímavých přednášek s hudbou. 

Mezi účinkujícími byl Brno Gospel Choir a skupina SBM Schola brněnské mládeže. 

Červnové besedy Klubu seniorů na Renčově byly s Jiřím Čefelínem o Santiagu de 

Compostella a Evou Lobpreisovou o Bolívii. 

Senioři na radnici vyslechli vyprávění Jaromíra Nováka o Západní Sicílii a Marie Lollok 

Klementové o problémech při cestování s dětmi. 

V červnu oslavili 90. a vyšší narozeniny tito naši spoluobčané: Věra Kujalová (95 let)  a 

Miroslav Suchý spolu s Květuší Sedláčkovou (oba 92 let). 

Červenec a srpen 

Hned o prvním víkendu se představil taneční soubor Pampelišky (působící při TJ Sokol 

Řečkovice) na Státním zámku v Lysicích. Během neděle zvládly tyto děti pět vystoupení jak 

v sále zámku, tak i na nádvoří.  

Naši spoluobčané, kteří v červenci oslavili 90. a vyšší narozeniny byli: František Hroš, Anna 

Bartošová a Dagmar Hloušková (91 let) a Milan Příborský 90. let.  

V srpnu jsme blahopřáli těmto jubilantům: Rudolfu Fintesovi (94 let), Emilii Molišové (92 

let), Marii Vítové (91 let) a Marii Jahodové, Marii Holubářové a Jindřišce Petrové, které se 

dožily 90 let.   

Září 

Na konci prázdnin zemřel významný činovník skautského hnutí naš spoluobčan Ing. Karel 

Procházka-Hockay. Byl obnovitelem skautingu po převratu v roce 1989, kdy navázal na svoji 

skautskou poválečnou činnost. Byl organizátorem mezinárodní akce Betlémské světlo a 

působil jako celorepublikový poradce ve skautském vzdělávání. Za svoji činnost obdržel 



nejvyšší skautské vyznamenání Řád stříbrného vlka. Rozloučení s Hockayem proběhlo 

v úterý 5. září v kosele sv. Vavřince. 

Se zahájením nového školního roku uspořádala pobočka DDM Helceletka Frikulín Den 

otevřených dveří pro nové zájemce o účelné trávení volného času. 

Taktéž Klub Jonáš při Sboru Páně CČSH v Řečkovicích zahájil po prázdninách pravidelnou 

činnost. 

TJ Orel Řečkovice uspořádala v hodovém areálu 2. září v odpolednich hodinách folklorní 

festival. 

V září oslavila dětská skupina Vlčí stopa 40. výročí své existence. Od vzniku až do letoška ji 

vede MVDr. Radmila Zavadilová. V roce svého vzniku 1977 byla a dosud stále je autonomní 

součástí Hnutí Brontosaurus a nebyla v době totality ani součástí Pionýra ani SSM. 

Klub seniorů na Renčově měl na pořadu přednášku s besedou Aleny Žalkovské o Africe a 

Jaromíra Nováka o italské metropoli Římu. V tomto měsící druhý seniorklub, scházející se na 

radnici, vyslechl povídání Jany Krutilové o Kypru a Jiřího Čefelína o Jordánsku a Egyptu. 

V září se významného jubilea 90 a více let dožili: Kristina Jandová (96 let), Vladimír Holý a 

Drahoslava Hušková (93 let), Jarmila Juračková (91 let)  a Vlasta Minářů, Božena Vávrová, 

Olga Koudelová a Dagmar Foltanová (všechny 90. let). 

Říjen 

Naši zahrádkáři ze sdružení Hortus uspořádali 7.10. podzimní autokarový zájezd s návštěvou 

Těšan, Klobouk u Brna a Pavlova.  

V sobotu 14. října dopoledne uspořádala dětská skupina Vlčí stopou soutěž ve střelbě lukem a 

vzduchovkou nazvanou „Vilém Tell“ na oválném hřišti na Horáckém náměstí. 

Následující den 15. října uspořádala Jednota Orel Řečkovice spolu s místní ř.k. farností 

Řečkovické posvícení. Zahájeno bylo mší sv. v kostele s následujícím bohatým společenský a 

kulturním ptogramem v orelském areálu.   

Říjnové přednášky Seniór-klubu na Renčově zahrnovaly povídání Jiřího Čefelína o polském 

národním parku Pieniny, Jiřího Charváta o Islandu, Jiřího Míči o hlavním městě Bulharska 

Sofii a pohoří Vitoša a Jiřího Nováka o Mallorce. 



Druhý klub na radnici nabídl přednášku Marie Lollok Klementové o přírodních klenotech 

Bulharska a Jaromíra Kolejky na téma Údolí Nilu a Jaromíra Nováka o nejvyšší hoře Afriky 

Kilimandžáru 

28. října se tradičně sešli zdejší Lidovci a zájemci z řad veřejnosti ke slavnostnímu 

shromáždění na Palackého nám. při příležitosti svátku Vyhlášení samostatnosti RČS.  

Na konci měsíce se prezentovali veřejnosti ještě jednou naši zahrádkáři. V rámci celostátních 

oslav 60. výročí vzniku organizovaného zahrádkářství uspořádali ve dnech 28.-30. října v sále 

býv. pivovaru výstavu svých úspěšných výpěstků.  

V říjnu byli představitelé samosprávy a radnice popřát k významnému životnímu jubileu 

Zdeňce Pravečkové a Bohunce Sadovské (94 let), Zdeňku Foltánovi a Věře Groligové (92 let) 

a Marii Večerkové (90 let). 

Listopad 

Řečkovická 13 pod režií Kateřiny Svobodové uvedla 5. listopadu v premiéře a první repríze 

představení „Vlasta kopla Vlastu aneb Dívčí válka v Čechách“. Obě představení byla 

s úspěchem sehrána v řečkovické sokolovně. 

Církev ČSH uspořádala 9.11. pro děti lampionový průvod na sv. Martina a dala 12. listopadu 

ve Sboru Páně prostor Divadlu Víti Marčíka pro sehrání divadelní pohádky O holčičce, která 

se ještě nenarodila. 

Spolek  Za zdravé Řečkovice uspořádal v neděli 12. listopadu komentovanou prohlídku 

řečkovického hřbitova. Týž den v podvečer uspořádala MO KDU ČSL spolu s řk. farností 

tradiční Světelný průvod vstříc sv. Martinovi. 

Listopadové přednášky v klubu na Renčově zajistili: Jiří Charvát o Střední Americe, Jaromír 

Kolejka o Vietnamu a Lumír Sochorec o Africe.  

V listopadu na radnici seniorům přednášeli Jaromíra Novák o nejvyšší hoře Afriky –

Kilimandžáru a Zdeněk Jarolín o Pobaltí. 

Jubilanty, kteří se v listopadu dožili 90 a více let se stali: Marie Rakusová (96 let), Jindřich 

Dvořáček (93 let), Jarmila Vodáčková (92 let), František Dvořáček a František Wittgruber (91 

let)  a Růžena Opletalová a Věra Vrbicová (90 let). 



Prosinec 

Na samém začátku Adventu dne 2. prosince připravila CČSH pro děti pohádku Betlém aneb 

putování za hvězdou a 5. prosince setkání Mikuláš, příběh a nadílka. 

Mikulášskou besídku jako každý rok připravila pro děti a jejich doprovod Řečkovická 13 a to 

za podpory ÚMČ. Dětským návštěvníkům byly předány malé dárečky v neděli 3. prosince jak 

v 10 tak i ve 14 hodin. 

Krizové centrum pro děti a dospívající na Hapalově ul. 4 uspořádalo 4. 12. ve svých 

prostorách pro veřejnost Vánoční jarmark, kde nabízelo výrobky a výtvory svých klientů. 

Závěr roku v klubu seniorů na Renčově byl kratší – Jaromír Kolejka vyprávěl o Zlatém 

trojúhelníku Indie a Stanislav Bobčík o letošních zájezdech tohoto klubu. 

A na radnic mokrohorští senioři uspořádali závěrečnou besedu o svých aktivitách 

v uplynulém roce.  

V posledním měsíci roku 2017 oslavili 90. a vyšší narozeniny: Jan Pokorný (99 let), Ludmila 

Křenková (94 let), Josef Jahoda (91 let) a Barbora Volfová (90 let). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazové přílohy 

 

Obr. 1    Z Prahy zapůjčený růžový tank budil v Brně na Joštově ul. náležitou pozornost. 

 

Obr. 2   Hugo Meisl – Marom  vyprávěl o svém životě na Židovské obci Brno 



 

Obr. 3     7. květen  Demolice domu Banskobystrická 1. Z původní stavby vyčnívá nad terén 

jen malá část navazující na základy 

 

Obr. 4    10. květen   Pohled do prostoru býv. domu Banskobystrická 1 od konečné zastávky 

tramvaje 



 

Obr. 5     18. červen   Nad stveniště ční obrovský jeřáb, začínají stavební práce na základech 

a podzemních částech nového domu. 



 

Obr. 6    8. listopad   Po pěti měsících se začíná stavět nadzemí nového objektu 

 

 

 

 

 



 

Obr. 7    20. listopad  Stavba se konečně rozjela -  i přes zbudované zástěny je vidět práce na 

2. nadzemním podlaží 

  

 

Obr. 8.    Stavba podnikového objektu na ul. Karásek naproti budovy železniční stanice 



 

Obr. 9    Obecní bytový dům Palackého nám. 9 prochází generální rekonstrukcí (stav 

v prosinci 2017) 

 

Obr. 10   Majáles 1. května   Vystoupení studentů jedné třídy Gymnázia Řečkovice 



 

Obr. 11    Majáles 1. května   Amfiteátr zaplněný spolužáky a příbuznými studentů 

 

 

Obr. 12    Výsadba listnatých stromů do trávníku před řečkovickým hřbitovem 



 

Obr.  13  Slavnostní vyhlášení nejlepší sportovkyně  MČ Adély Hanzlíčkové z TAK Hellas 

 

 

Obr. 14  Orelsko-lidovecká pozvánka na letošní Ostatky 


