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Meteorologie, klima a příroda  

Rok 2016 byl z pohledu klimatu v mezích předchozích let.  Průměrná roční teplota 

byla o 1,4° C vyšší, srážek bylo o 2% méně, než je dlouhodobý normál. Ten je definován jako 

průměr za 30 předchozích let. Prakticky všechny měsíční průměry teploty byly o 0,5 – 3° C 

vyšší, chadnější byl proti předchozím létům jen říjen. Rozdíl činil -0,5° C. Nejteplejší měsíce 

roku byly již tradičně červen, červenec, srpen a září, kdy se průměrná měsíční teplota 

pohybovala mezi 16,9 °C v září a 20,2 °C v červenci. Květnoví ledoví muži se i tentokrát 

negativně podepsali na ovocných stromech a vinicích. 

Srážky byly v roce 2016 rozděleny příznivěji než v předchozím roce. Bílé vánoce 

přišly opožděně v polovině ledna, kdy napadl sníh a ležel přes týden. (Obr.1). V únoru spadlo 

dokonce přes 200%  obvyklých, byť ne vždy sněhových, únorových srážek.  

V březnu a dubnu, v měsících spějících k jaru se střídaly deště s podmračenou 

oblohou, občas klesly teploty lehce pod 0° C. Na rozdíl od předchozích let v těchto týdnech 

více pršelo, občas se déšť mísil se sněhem.  V polovině dubna jsme se dočkali i několika 

mimořádně teplých dnů, kdy se teplota dostala nad 20° C Tyto dny však byly střídány 

výrazným ochlazením až o 15° C a srážkami. V noci z 16. na 17. dubna jsme registrovali 

první bouřku blížící se od západu. Nad naši MČ však nedorazila. 

Srážkově nadprůměrné byly duben, červenec a říjen. V červenci napršelo téměř o 

100% více než obvykle, což se nepříznivě projevilo na zrání obilí, naopak ovoce, které zůstalo 

nepoškozené mrazy, mohlo nabýt na kvalitě. V srpnu byly teploty v mezích snesitelnosti, 

provázelo je však značné sucho. Plody na stromech později plodících přestaly růst a byly 



tudíž malé. Totéž platí o vinné révě. Za nejsušší měsíc roku bylo možné označit září, kdy 

napršelo pouhých 32% obvyklého průměru.  

Havrani - migranti, kteří bývají indikátorem změny nadcházejících ročních období  

odlétli v tomto roce už na přelomu února a března. Rorýsi dorazili v první polovině června, na 

jih odlétli v druhé polovině srpna. První havrani přiletěli letos ve větším počtu v polovině 

října.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Události celoměstského a širšího významu 

Leden  

Ke konci roku 2015 došlo v Zastupitelstvu města Brna k vážné krizi, která vedla téměž 

k rozpadu stávající koalice tvořené hnutím ANO, hnutím Žít Brno a KDU ČSL. Uklidnění 

nastalo až během Vánočních svátků. Rok 2016 je věnován celospolečenským oslavám 700. 

výročí narození římského císaře, českého krále a též markraběte moravského Karla IV (1316-

1378). Jeho synem byl i Jošt Moravský, zvolený též římským králem (+ 1411 v Brně).  

Těsně před koncem roku podepsal primátor Brna kupní smlouvu, kterou se Brno stalo 

většinovým vlastníkem Veletrhů Brno. 

V lednu byli vyhlášeni nejlepší brněnští sportovci roku 2015. Stali se jimi lezec Adam 

Ondra, juniorka-atletka Michaela Hrubá a hokejový tým Komety Brno. 

Prvním občánkem Brna se stal Vladimír Durčák. Narodil se na Nový rok o čtvrt na pět 

ráno v porodnici na Obilním trhu. 

V roce 2004 byl v Brně zrušen úřad hlavního architekta. Dnes se zjistilo, že jej bude 

nutno obnovit. Jeho obnovení a kontinuita práce s rokem 2004 bude trvat déle než jeho 

zrušení. 

V lednu by měl skončit archeologický a hydrologický průzkum na staveništi 

Koncertního domu pod hotelem International. Poté bude následovat výstavba nových 

podzemních garáží. 

 

Únor 

2. února byla předána tradiční ocenění osobnostem roku 2015. Bylo to těchto 13 mužů 

a žen, kteří získali Cenu města Brna: v oblasti technických věd Ivana Márová 

(biotechnologie), Evžen Zámečník (hudba), Pavel Prošek (přírodní vědy–polárník), Hana 

Librová (společenské vědy-sociologie), Danuše Táborská (medicína–anesteziologie a 

resuscitační medicína),  Jana Vránová (výtvarné uměni a design),  Zdena Zábranská (literatura 

a publicistika),  Josef Kovalčuk (dramatická tvorba), Patricie a Petr Svobodovi (sport–



střelba),  Oldřich Čapka (zásluhy o svobodu a demokracii), Daniela Hammer-Tugendhat a Ivo 

Hammer (mezinárodní spolupráce s Brnem).   

Od 3. února až do 3. dubna byla v letohrádku Mittrowských vystavena kopie Ďáblovy 

bible – Codex Gigas. 

RMB rozhodla o dotaci 1,8 mil. Kč na vybudování chodníku v hraniční části Řečkovic 

a  Ivanovic v lokalitě Jezerůvky-ul. Příjezdová.   

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo vedoucího Kanceláře architekta Brna 

Ve dnech 18.- 20. února si Brno spolu s Masarykovou univerzitou připomenulo 100. 

výročí úmrtí fyzika a matematika světového formátu Ernsta Macha, rodáka z Chrlic. 

 

Březen   

Od tohoto měsíce je Brno oficiálně majoritním vlastníkem Veletrhů Brno, když 

odkoupilo za 8,3 milionů euro 61% akcií od Messe Düsseldorf. Město nyní vlastní 95%ní  

balík akcií. 

Na Jazz-Fest Brno v Boby centru vystoupil 6. března legendární černošský zpěvák 

Gregory Porter. 

 

Duben   

Ředitelem Kanceláře architekta města Brna byl vybrán rodilý Brňan Ing. arch. Michal 

Sedláček (nar. 1963) odborník s mnohaletou praxí v zahraničí. Jeho hlavním úkolem bude dát 

správný směr rozvoji Brna.  

V letohrádku Mittrowských byla otevřena výstava o vapyrismu a jeho historii na 

našem území. Výstava trvala do poloviny června. 

 

Květen    



Ve dnech 13.a 14. května proběhla na Zelném trhu již druhá etapa farmářského 

festivalu Vivat Zelňák - přehlídky sezónní zeleniny a ovoce. Do popředí zájmu se dostal i 

kdysi velmi populární chřest.  

Na brněnské přehradě byla zahájena už 70. plavební sezóna provozovaná elektrickými 

parníky DPMB.  

V roce 2015 zahájená rekonstrukce děkanského kostela sv. Jakuba byla v tomto měsíci 

dokončena a chrám byl kompletně předán do užívání věřícím a turistům. Pamětní dokumenty 

popisující dokončené práce byly uloženy ve schráně za oltářem sv. Jana Nepomuckého. 

V sobotu 28.5. v rámci festivalu Meeting Brno se uskutečnil Pochod smíření. 

Směřoval od hromadného hrobu exulantů v Pohořelicích do areálu Starobrněnského kláštera.  

 

Červen    

1.6.  zahájil Dopravní podnik města Brna službu Senior bus, miniautobus, který na tel. 

zavolání zajistí dovoz seniorů a zdravotně postižených osob k lékaři, na nákup, na návštěvy a 

pod.  Financování zajišťuje rozpočet města Brna.  

Primátor Brna převzal v Bavorsku Cenu Wenzela Jaksche za důstojné připomenutí 70. 

výročí odsunu Němců z Brna a okolí a za podporu Roku smíření. 

V červnu se v Brně uskutečnil další ročník festivalu ohňostrůjců a ohnňostrojů IGNIS 

BRUNENSIS. 

Koncem června byla na Velké radnici uzavřena nová koalice mezi ANO, Žít Brno 

s podporou Pirátů, KDU ČSL a Zelených spolu s TOP 09. Dlouhá léta suverenní ČSSD 

zůstala nadále v opozici. Rada města Brna má nyní 11 členů, největší počet ve své novodobé 

historii. Z toho je 5 náměstků primátora. 

Byl odstartován kontroverzní projekt hnutí Žít Brno zvaný Rapid Re-housing, ve které 

byly z rozpočtu města Brna anulovány dluhy skupinám sociálně slabých a nepřizpůsobivých 

Brňanů, zajištěny pro ně finanční prostředky na následující důstojný život v nově opravených 

městských bytech v bytových domech. Námitky ostatních obyvatel bytových domů nebyly 

brány v úvahu.  

Brněnští hygienici vyhlásili v Brně stav epidemie infekční žloutenkou typu A. 



  V červnu se dostal na pořad jednání velké radnice Program rezidentního parkování. 

V první etapě určené převážně pro MČ Brno-střed, mohou následovat další MČ. Projekt, 

který v Praze přinesl spousty problémů a nevraživostí, zřejmě našel odezvu mezi zastupiteli 

města Brna. 

 

Červenec a srpen  

Známý brněnský průmyslový areál národního podniku Vlněna (dříve Neumarkova 

textilka) mezi ulicemi Dornych, Přízovou a Mlýnskou, dnes řazený mezi brněnské 

brownfieldy, začali demolovat. 

Špilberk ožil jako každý rok Letními shakespearovkými slavnostmi a Mezinárodním 

hudebním festivalem. Na nádvoří MZM v Biskupském dvoře se jako každý rok prezentovalo 

Městské divadlo Brno řadou úspěšných představení pod širým nebem.  

V letních měsících Lesy města Brna oslavily 550 let existence organizované péče o 

lesy v okolí města. Na Brněnské přehradě byl zakotven vor, který připomenul doby, kdy se do 

Brna vozilo dřevo z lesů v okolí Tišnova po řece Svratce až na Staré Brno. 

Dny Brna, oslava úspěšné obrany města před Švédy v roce 1645 letos proběhly ve 

dnech 12.-14. srpna. 

Ve dnech 19-21. srpna se na Masarykově okruhu jely další závody motocyklů Grand 

Prix ČR. Vzhledem k problémům s financování závodů nebylo dlouho jasné, zda se vůbec 

letos tato Velká cena uskuteční.    

Projekt Retro Use nabízí odběr starších (před r. 1989) vyrobených a užívaných 

domácích potřeb, které by jinak skončily v popelnicích. Depot pro jejich uskladnění je 

Atomový kryt Pod Špilberkem nebo odběrové místo na ul. Škrobárenské.  

 

Září   

Počátkem tohoto měsíce byla obnovena tramvajová doprava na ulicích Minská a 

Horova. Oprava za využití nové technologie úpravy kolejového podloží má snížit výrazně 

hluk a otřesy z projíždějících tramvaji. 



Do provozu byl dán parkovací dům Domini Park v ulici Panenské mezi 

Dominkánským náměstím a hotelem International. 

Od září tohoto roku začaly oslavy 200. výročí založení dnešního Moravského 

zemského muzea. 

V Den české státnosti 28. září si připomněla Městská policie Brno 150 let svého 

trvání. Oslavy proběhly v areálu Riviéry. 

Brněnský Metropolitan představil na svých stránkách Drahomíru Žákovou a Kateřinu 

Gašovou zakladatelsky první české pobočky Soroptimist Intenational Club Brno I, 

mezinárodní neziskové ženské organizace, zaměřené na pomoc ženám v nejrůznějších 

svízelných oblastech společenského i osobního života. Jedna z obou je naše spolubčanka 

Drahomíra Žáková, známá též jako dlouholetá sportovkyně a aktivistka Sokola Řečkovice. 

Brněnský Soroptimist International klub vznikl v roce 1991. 

 

Říjen  

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, poprvé v režii města Brna byl zahájen 3. října 

na Výstavišti. Parkovací dům na Panenské byl uveden do provozu. 

V Brně byl zahájen 5. ročník Mezinárodního divadelního a hudebního festivalu  

Janáček  Brno 2016. 

     V říjnu proběhly krajské a senátní volby do horní komory PČR. S těmito volbami bylo 

spojeno i referendum o budoucí poloze brněnského Hlavního vlakového nádraží. Na výběr 

byla Brňanům dána zpočátku poloha Hl. nádraží v současné, nebo v poloze „pod Petrovem“. 

Otázky položené v referrendu pak zněly docela jinak: 

1) Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné 

působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno - hlavní nádraží“ v dosavadní 

poloze podél ulice Nádražní?      

2) Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné 

působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice 

„Brno- hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových 

soutěží?  



Vlastní referendum předcházely četné spory a výzvy zastánců i odpůrců obou řešení na 

stránkách brněnského tisku. 

V krajských volbách zvítězilo jednoznačně Hnutí ANO, na druhém a třetím místě 

skončila KDU-ČSL a ČSSD, na dalších místech KSČM, ODS, TOP 09, Starostové pro jižní 

Moravu, koalice SPD a SPO a Zelení s Piráty. 

  Dne 16. října skončila plavební sezńa na Brněnské přehradě.   

V říjnu převzalo město do užívání první objekt se sdílením bydlením pro seniory. Je 

na Zámečnické ul. 2 a z velkého 9pokojového bytu tak vzniklo bydlení pro 11 osob se 

společnými prostorami. První zájemci o tento způsob bydlení se nastěhují již do konce roku.  

V parku na jižním svahu Špilberka byla instalována zdařilá socha brněnského básníka 

Jana Skácela. Zhotovil ji svařením snad tisícovky nerezových trubek umělec Jiří Sobotka. 

Skulptura  zajímavým a věrným způsobem vystihuje podobu básníkovy tváře. 

Jiří Brady, Žid původem z Nového Města na Moravě, který přežil Terezín a Osvětim a 

po válce v Kanadě pomáhal našim emigrantům, se po návratu do původní vlasti dočkal 

ocenění města Brna v podobě Čestného listu za celoživotní boj za demokracii a lidská práva. 

Bradymu udělily svá vyznamenání četné státní i nestátní organizace poté, co mu prezident 

Zeman odmítl udělit navržený a Parlamantem ČR schválený Řád T.G.M. 

31. října byla konečně podepsána smlouva o prodeji Paláce Jalta na Dominikánském 

náměstí mezi prodejcem – městem Brnem a nabyvatelem - společností Premiere Properties. 

Nový majitel se ve smlouvě zavázal provést generální opravu objektu a uvést ho do provozu 

v podobě co nejvíce se blížící původnímu stavu. 

 

Listopad 

Referendum o nové podobě brněnského Hlavního nádraží bylo prohlášeno za neplatné, 

protože se ho podle výsledků sčítání odevzdaných hlasů zúčastnilo pouze necelých 25% 

k hlasování oprávněných občanů Brna (k platnosti bylo zapotřebí nejméně 35%). 

Ve vile Stiassni byla otevřena výstava k 90. narozeninám nestora brněnské 

architektury a urbanistiky Ivana Rullera.  



V polovině měsíce byla dána do provozu třetí Expresní autobusová linka MHD E56, 

zajišťující rychlou dopravu s minimem zastávek. Tato třetí vede z Technologického parku 

v Kr. Poli do FN v Brně-Bohunicích. Dvě předchozí expresní linky E50 jezdí z Bystrce na 

Černovickou terasu a E75 ze Slatiny na Židenické nádraží.  

Na Ústředním hřbitově přibyly další čestné hroby. Náležejí rodině podnikatele Ripky 

von Rechthofen, historika Franze Waloucha, JUDr. Josefa Koudely - poslance Moravské 

zemské a později i Říšské rady ve Vídni, stejně jako JUDr. Václava Šíleného, akademického 

sochaře Alfréda Dresslera a herečky a spisovatelky Elsy Rüthel-Schaberové. 

 

Prosinec 

Adventní trhy odstartovaly letos na obvyklých náměstích až 3. prosince. Vedle 

klasického stánkového prodeje probíhaly na těchto místech i hudební a kulturní pořady. 

Hlavní Vánoční strom byl umístěn tradičně na Náměstí Svobody a rovněž podle tradice 

pocházel z Bílovických lesů.  

Prostor před brněnským Hlavním nádražím včetně nástupišť pro tramvaje konečně 

začal být pravidelně uklizen a to i v nočních hodinách. 

Vánoční výstavu více než 70 betlémů připravil návštěvníkům Letohrádek 

Mittrowských. 

Novým velitelem Městské policie Brno se stal Bc. Luboš Oprchal, který ve funkci 

nahradil současného hejtmana JmK Bohumila Šimka (Hnutí ANO). 

Z iniciativy města Brna nabídl Dopravní podnik města Brna jednotlivým městským 

částem dedikovat každou z nových tramvají zakoupených pro hromadnou městskou dopravu, 

jménem některé významné osobnosti, mající vztah k té které městské části. Na tramvaje byl 

po doporučení zevně namalován znak příslušné MČ, v interiéru v místě jedné z plošin byla 

umístěna kovová destička se jménem vybrané osobnosti. Sám dedikační akt proběhl na 

Náměstí Svobody v odpoledních hodinách dne 22. prosince.  

 

 



 

 

 

Události v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora  

 

Samospráva a státní správa 

 

Leden 

MČ vstopupila do roku 2016 se schváleným rozpočtem.  

Počínaje středou 13. ledna zahájila radnice pravidelné dopolední promítání filmů pro 

zájemce z řad veřejnosti. Vstup je zdarma, v promítání se bude pokračovat každou středu v 10 

hodin.  

 

Únor 

Pro větší komfort majitelů aut a řidičů zavedl ÚMČ službu, kterou k aktuálnímu datu 

zašle avizo o blízkém blokovém čištění vozovek. Avizo je v podobě SMS zprávy nebo e-

mailem. 

Výbor pro národnostní menšiny uspořádal ve čtvrtek 18. února další posezení nad 

moravskými víny s přednáškou odborníka enologa. Tentokrát již mezi nás nepřišel Doc. Ing. 

E. Postbiegl, CSc, který byl v prosinci minulého roku povolán k práci na nebeské vinici. Doc. 

Postbiegl zemřel 6. prosince 2015. Jeho místo vyplnil enolog Ing. Miroslav Musil, PhD. 

z Baťovy univerzity ve Zlíně. Zasvěceně promluvil o dvou vínech vyráběných „pod 

dohledem“. Jednalo se o vína mešní, určená pro křesťanskou liturgii a vína košer pro židovské 

náboženské obřady( Obr.2).  Přednášky s degustací se zúčastnilo přes 40 posluchčů. 

 



Březen 

RMČ rozhodla v tomo roce finančně podpořit 35 žadatelů z řad neziskových 

společenských organizací souhrnnou dotací na jejich činnost částkou 300.000 Kč. Rada též 

rozhodla o výsledcích výběrového řízení na rekonstrukci bytových jader v domech 

Novoměstská 23-41, rekonstrukci venkovního veřejného parketu v areálu pivovaru, 

rekonstrukci parku na Horáckém náměstí a revitalizaci parku na Palackého nám. Naopak 

odmítla zapojení do celoměstské akce prevence ztráty bydlení připravované městem Brnem a 

Agenturou pro sociální začleňování. 

 

Duben 

Dubnové zasedání ZMČ projednalo jako jeden z nejdůležitějších bodů programu 

výzvu Zastupitelstva města Brna související s akcí Rapid Re-housing a Housing First. 

Autorem této výzvy jsou Matěj Hollan a hnutí Žít Brno spolu s Piráty. Výzva vybízela 

všechny MČ, aby ze svého bytového fondu poskytla jeho část pro potřeby ubytování 

městských nebydlících, včetně  početné části sociálně nepřizpůsobivých a jinak problémových 

obyvatel města. Naše zastupitelstvo požadavek ZMB odmítlo 17 hlasy z 20 přítomných.  

 

Květen 

Na 12. května připravil VNM první besedu o brněnském podzemí s Ing. Alešem 

Svobodou.  Podle očekávání se přednášky zúčastnilo početné publikum. Na závěr vznesli 

přítomní požadavek pokračovat v přednáškách  Ing. Svobody.  

14. května proběhlo na radnici za účasti starosty a prvního místostarosty vítání nových 

občánků Řečkovic a Mokré Hory. Přivítáno bylo 14 chalpců a 12 děvčat, provázených rodiči 

a prarodiči (Obr.3). 

Letošní dětský Den za radnicí se uskutečnil 27. května za společného vedení radnice, 

Sokola Řečkovice a řečkovickéího pionýra. Jako obvykle měly děti možnost seznámit se 

s atraktivitou práce městských strážníků, dobrovolných hasičů, s vystoupením skupiny 

historického šermu, zajezdit si na konících nebo jen zasoutěžit v různých disciplínách a 



soutěžích (Obr.4 a 5). Den za radnicí byl jako v předchozích letech hojně navšíven dětmi a 

jejich doprovodem. 

 

Červen 

Soutěž o titul Miss Reneta, soutěž krásy a inteligence mezi studentkami středních škol 

ČR, Polska a Slovenska vyhrála letos studentka Španělského klasického gymnázia v Brně, 

obyvatelka Mokré Hory Pavla Ohnišťová. Vítězku této prestižní mezinárodní soutěže 

s potěšením slavnostně přijal na naší radnici starosta Marek Viskot (Obr.6). 

V úterý 14. června, v reakci na vysoce úspěšnou květnovou přednášku Ing. A. 

Svobody o brněnském podzemí a ohlasy veřejnosti, uspořádal VNM její pokračování. 

Tentokrát byla přednáška věnována kostnici pod kostelem sv. Jakuba a jeho okolí. 

Na 15. června připravila naše radnice spolu s Klubem seniorů jednodenní autobusový 

zájezd do Rožnova pod Radhoštěm a Zašové. 

Na své mimořádné schůzi 23. června rozhodla RMČ o změně návrhu na jmenování 

nové ředitelky ZŠ na Novoměstské ul. Rada nesouhlasila s doporučením výběrové komise 

jmenovat novou ředitelkou RNDr. Michaelu Bubíkovou a doporučila do této funkce druhého 

v pořadí ve výběrovém řízení Mgr. Josefa Jelínka. Současně RMČ požádala Radu města Brna, 

aby v případě neakceptování doporučení naší rady, vyhlásila na uvolněné místo ředitele ZŠ 

nové výběrové řízení. 

Týž den  23. června se konalo i zasedání ZMČ, které vyslovilo nesouhlas ze změnou 

Územního plánu města Brna, týkající se rozšíření zóny čistého bydlení v MČ Brno-Jehnice 

směrem k hranici jehnického katastru s naší MČ, protože tato výstavba by byla prováděna na 

úkor naší MČ. Toto zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora naopak souhlasilo se 

změnou ÚP, kterou by byla umožněna další výstavba za bývalými kasárnami navazující na 

lokalitu Duhová Pole, avšak jen za podmínky vybudování nové silniční komunikace do této 

lokality. 

 

Červenec a srpen 



O svátku moravských věrozvěstů Konstantiny a Metoděje byla z rozhodnutí RMČ na 

budově radnice vyvěšena moravská vlajka.  

Nejvýznamnější akcí pořádanou městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

v prázdninových měsících jsou Vavřinecké Hody. Ty letošní byly již 25. v pořadí. Protože se 

jedná o společenskou akci kulturního charakteru, bližší údaje jsou zaznamenány v kapitole 

věnované kulturní a sportovní činnosti. 

Září 

V úterý 13. září se na všeobecné přání veřejnosti uskutečnila třetí virtuální výprava do 

brněnského podzemí, opět pod vedením Ing. A. Svobody.  

Klub seniorů na Mokré Hoře za podpory radnice uspořádal pro své členy a zájemce 

z řad seniorů ve středu 21. září zájezd do Nového Města na Moravě s návštěvou kláštera Porta 

Coeli v Předklášteří. 

Klub seniorů sídlící až dosud na Kořenského ul. získal nové prostory pro svoji činnost 

v objektu na Renčově ul 5.  V úterý 27. září uspořádal tento klub za finanční podpory radnice 

zájezd pro zájemce do Jaroměřic nad Rokytnou, Dalešic a Moravských Bránic. 

 

Říjen 

3. října proběhla na radnici malá oslava Dne seniorů, na které vystoupili studenti 

brněnské Konzervatoře, zástupci Sdružení obrany spotřebitelů a proběhla i beseda se starostou 

Řečkovic a Mokré Hory Markem Viskotem. 

Říjen roku 2016 byl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev - u nás do 

Zastupitelstva  JMK . Spolu s těmito volbami proběhlo i dlouho avizované, vyžadované a 

současně i zatracované referendum o poloze budoucího brněnského hlavního nádraží.  

Dne 12. října uspořádala radnice spolu se Senior klubem jednodenní autobusový 

zájezd do termálních lázní ve Velkém Mederu. 

V sobotu 22. října se uskutečnilo na radnici druhé letošní Vítání nových občánků 

Řečkovic a Mokré Hory. Mezi naše spoluobčany bylo slavnostně přijato 15 chlapců a 14 



děvčátek. Slavnostní akt přivítání provedli jako na jaře starosta M. Viskot a místostarosta R. 

Černý. 

 

Listopad 

Rada MČ vzala na vědomí rezignaci dvou členů svých komisí a na jejich místo 

jmenovala nové členy doporučené vysílajícími politickými subjekty. 

Radnice nezahálela ani v listopadu a uspořádala ve své budově pro naše děti spolu 

s agenturou Communio pro Arte loutkové divadelní představení pohádky O Popelce. 

 

Prosinec 

V prosinci se pravidelně koná Řečkovický vánoční strom, přehlídka pěveckých a 

recitačních vystoupení dětí z našich mateřských i základních škol. Ten letošní byl od 15 hodin 

12. prosince na schodišti mezi zdejším kostelem a Vavřineckou vinárnou na Palackého nám. 

Ve čtvrtek 15. prosince schválilo ZMČ návrh rozpočtu MČ na rok 2017. 

Rovněž ve čtvrtek 15. prosince se v kostele sv. Vavřince uskutečníl Adventní koncert 

v podání věhlasného Tria od sv. Jakuba. Koncert byl společnou kulturní akcí radnice a 

agentury Communio pro Arte. Pořad moderoval a slovem provázel Mgr. Milan Klapetek. 

Na Náměstí Svobody proběhlo dne 22. prosince slavnostní pojmenování tramvají po 

významných osobnostech majících vztak k jednotlivým městským částem Brna. Tramvaj 

s číslem 1942 na přídi i zádi, nesoucí na pravoboku znak Řečkovic a Mokré Hory byla na 

základě neveřejné ankety pojmenována po Mistru Janu Hruškovi - světově uznávanému 

insitnímu malíři, který velkou část svého života prožil v Řečkovicích jako vedoucí a prodavač 

ve zdejší drogerii. Slavnosti se zaúčastnilo kromě vedení řečkovické radnice i množství našich 

spoluobčanů (Obr.7 a Obr.8).  

Na konci roku odešla do důchodu dlouholetá pracovnice našeho úřadu a obětavá 

spolupracovnice samosprávy v oblasti kultury a sociálně zdravotní paní Hana Fišlová. 

. 

 



Výstavba, doprava, podnikatelské aktivity 

Únor 

Otázku zajištění bezpečnosti chodců na přechodu v křižovatce Palackého nám. a 

Hapalova u kostela rozhodla se řešit naše radnice na vlastní náklady, byť tím ulehčila 

povinnostem a rozpočtu Technických sítí Brno. Neuvěřitelná byrokracie a nejnesmyslnější 

administrativní překážky tak byly překonány a od 10. února je toto, pro chodce kritické místo 

náležitě osvětleno. Snad to konečně pomůže. 

Zajímavá podnikatelská aktivita se objevila v Ořešíně, brněnské městské části, se 

kterou nás pojí kromě jiného i výkon části státní správy. Na Ořešíně bylo otevřeno 

Vetešnictví, a to na Klimešově ul. 40. 

 

Březen   

Od poloviny března do poloviny dubna byla v pracovní době uzavřena ulice Prumperk 

z důvodů generální opravy veřejného osvětlení. Byla též dokončena oprava části silničky 

spojující okolí Maříkovy ul. s lokalitou Vránův mlýn na Mokré Hoře. V opravě se bude 

pokračovat. 

V březnu začaly opravy chodníků podél ulice Tumaňanovy na Mokré Hoře. 

 

Duben 

Dlouho kritizovaný stav průchodu mezi nově opraveným parkovištěm u Centra 

lékařských služeb na Vránově ul. a níže položenými částmi areálu Vysočiny je podle zjištění 

ve vlastnictví téhož CLS a bude tudíž podle závazného prohlášení vlastníkem opraven. 

 

Květen 

Byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro opravu konečné zastávky 

tramvaje č. 1. u budovy gymnázia. Vlastní stavební práce jsou naplánovány na druhou 

polovinu roku 2017. Totéž se týká části prostoru uvnitř nákupního středika Vysočina. Tam, 



kde jsou dnes neudržované rostoucí dřeviny a keramická kočka, má být vytvořena jednotná 

plocha s několika soltérními stromy. S ohledem na skutečnost, že tento prostor, původně 

určený k oživení betonové stavby přestal plnit svoji úlohu a stal se místem k odhazování 

odpadků, bylo rozhodnuto upravit plochu s možností např. drobného stánkového prodeje 

ovoce a zeleniny. I s touto realizací se počítá v roce 2017. 

Cukrárna Větrník získala stavební povolení na umístění prodejního stánku na zmrzlinu 

na chodníku před vlastní provozovnou. Vznikne tak konkurence populární prodejně zmrzliny 

Agnes. 

V květnu byl v Centru zdravotnických služeb na Vránově ul. otevřen nový Salon 

kosmetiky. 

 

Červen  

25. června se v areálu bývalého pivovaru uskutečnil první Řečkovický festival 

minipivovarů. 

 

Červenec a srpen 

V průběhu prázdnin byl na Mokré Hoře v ulici Boženy Antonínové pokládán 

komunikační optický kabel, což bylo spojeno s četnými dopravními omezeními. 

V polovině července byla zahájena oprava ulice Hradecká, procházející jako 

čtyřproudá dálnice naší MČ. Po oba prázdninové měsíce to znamenalo zvýšení provozu na 

paralelních komunikacích, nahrazujících uzavřenou vozovku.  

Ve druhé polovině července provedly Brněnské komunikace závěrečnou úpravu 

povrchu vozovky na ulici Žitná mezi ul.Vánovou a ul. Kořískovou.  

V prázdninových měsících byla také zahájena práce na regeneraci dětského hřiště mezi 

ulicemi Kunštátská, Novoměstská a Měřičkova, byly zatravněny plochy mezi bytovými domy 

na Novoměstské ul. 53 s 55. 

Během prázdnin proběhly i práce na rekonstrukci zdravotně technických instalací a 

elektřiny v pavilonech C a F na ZŠ Novoměstská. Školní hřiště u této školy získalo nový 



umělý trávník. V prázdninových měsících byly na ZŠ Horácké nám. položeny nové podlahy 

ve třech učebnách, kabinetech a výukové kuchyňce. 

V srpnu byly zahájeny práce na výstavbě dětského hřiště na Duhových polích při ulici 

Oranžová.  

Od začátku srpna do konce září byl rekonstruován vodovodní řad na ul Cupákově. 

Vodovodní řad byl obnoven i v ulici Jehnické, což mělo za následek regulaci silniční dopravy 

v ul. Jandáskově za použití semaforů. Téměř současně začaly práce na ulici Gromešově, kudy 

vedou linky MHD. Opět se potvrdilo, že na pohled jednoduché věci, jako je koordinace těchto 

prací, není možná. Rekonstrukce a opravy provádějí různé firmy s různou kompetencí 

v rozhodování o termínech. Vzájemné propojení či dohoda evidentně není možná. 

 

Září 

Počínaje dnem 1. září přesídlila známá realitní kancelář Okno do naší MČ. Otevřela si 

nové pracoviště na ulici Kořískově 47. 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabídla k pronájmu objekt nebytových 

prostor na Měřičkově ul. 20, kde až dosud působila Veselá kavárna. Je to po dlouhé době 

veřejná  nabídka větších  prostor pro podnikatelský účel. 

 

Listopad 

Sotva skončily letošní Vavřinecké hody, už se připravují ty budoucí - RMČ jmenovala 

pro rok 2017 Hodový výbor ve složení starosta Marek Viskot, místostarostové René Černý a 

Oliver Pospíšil, členové zastupitelstva MČ Marek Gut a Oldřich Gardáš a Jiří Mottl ( spol. 

Communio pro Arte). 

 

 

 

 



Školství a zdravotnictví 

 

Leden 

Vzdělávací centrum Montesori, sídlící na Ječné ulici funguje pro přípravu dětí 

k providelné školní docházce. Dva základní okruhy, které centrum nabízí jsou: Poznávání 

světa hrou a Montesori anglicky. 

Dne 26. ledna uspořádala Soukromá ZUŠ Universum první letošní Žákovský koncert 

 

Březen 

Dne 22. března uspořádala Soukromá ZUŠ Universum již druhý letošní Žákovský 

koncert.  

Děti MŠ Kárníkova spolu s rodiči uspořádali dobročinnou akci Sněhuláci pro Afriku, 

při které získali částku 2850 Kč. Částka bude použita na dopravu jízdních kol dětem v Africe. 

 

Duben 

Soukromá ZUŠ Universum uspořádala v dubnu čtyři veřejná vystoupení svých žáků. 

Nejprve to byl 13. dubna Žákovský večer (s reprízou 26. dubna), potom 19. dubna vystoupení 

Spolu nám to dobře zní  (rodinné vystoupení) a 24. dubna pořad s názvem Klára a Bára 

(vystoupení žáků literárně-dramatického oboru).  

 

Květen 

Na 1.květen  připravilo v areálu bývalého pivovaru Řečkovické gymnázium svůj  

Majáles.V pořadu vystoupily všechny ročníky od primy po septimu, oktaváni se tradičně tou 

dobou připravovali na nadcházející maturity. Jednotlivé ročníky předváděly připravené 

masky, nacvičené scénky, taneční vystoupení nebo zpěv. Návštěvnická účast byla vysoká, na 

vystoupení se sjeli přátelé a příbuzní studentů z širokého okolí.  



Soukromá ZUŠ Universum uspořádala pro veřejnost 2 žákovské a absolventské 

koncerty. První z nich 10. května, druhý o dva týdny později 24. května v prostorách školy. 

Dne 13. května uspořádala v areálu bývalého pivovaru svoji Školní akademii ZŠ 

Horácké nám.(Obr.9).  Důvodem oslavy bylo 40. výročí trvání výuky na této škole. O den 

dříve upořádala tato škola Den otevřených dveří v budovách na Horáckém náměsti i na 

Uprkově ulici. 

 

Červen 

S platností od 1. června rozhodla rada MČ navýšit kapacitu školní družiny na ZŠ 

Novoměstská o 30 dětí. Současně škola obdržela finanční dar ve výši 50.000 Kč od 

společnosti Česká Lékárna Holding na vybavení školní družiny nábytkem. 

Dne 2. června uspořádala Soukromá ZUŠ Universum absolventský koncert svých 

žáků, tentokrát na radnici v Síni Jana Hrušky. V následujících dnech 7. a 15. června se 

v prostorách školy na Kořenského ul. uskutečnily Žákovské koncerty. 

V červnu proběhlo výběrové řízení na místo ředitele/-lky ZŠ Novoměstská. Za 

odstupující ředitelku Mgr. Evu Barákovou byl doporučen Radě města Brna druhý v pořadí ve 

výběrovém řízení Mgr. Josef Jelínek. Rada města Brna respektovala stanovisko zřizovatele a 

do funkce ředitele školy jmenovala Mgr. Josefa Jelínka. Za odstoupivší zástupkyni ředitelky 

Mgr. Danuši Hadačovou byla do funkce jmenována Mgr. Lenka Svobodová. 

Dne 14. června uspořádala malou oslavu MŠ na Tumaňanově ul. na Mokré Hoře. 

V tomto roce školka oslavila 55 let svého provozu. 

Na závěr školního roku se sešly děti z MŠ na Karníkově s klienty Naděje na Hapalově 

ul. Klienti tohoto domu připravili pro malé návštěvníky četné soutěže, hry a besedy. 

 

Září 

ZŠ na Horáckém nám. se připojila k projektu Přisedni si, organizovanému Ligou 

vozíčkářů v Brně. V rámci tohoto projektu se žáci 1. stupně postupně seznámili s problémy 

života vozíčkářů formou besedy s paní Ladislavou Blažkovou, členkou ligy. 



Říjen 

Ve dnech 11. a 19. října uspořádala Soukromá ZUŠ Universum ve svém sídle na 

Kořenského ul. veřejné Žákovské koncerty. 

 

Listopad 

Pedagog roku je nové ocenění, které zavedla Pedagogická fakulta MU pro své 

nějúspěšnější absolventy z předchozích let. V prvním roce získala toto ocenění PaedDr Jana 

Pašková, členka pedagogického sboru 1. stupně na ZŠ Horácké náměstí. 

Soukromá ZUŠ Universum uspořádala pro veřejnost 8. a 23. listopadu večer Žákovské 

koncerty, ve dnech 11. – 17. listopadu v Galerii na radnici výstavu úspěšných prací svých 

žáků výtvarného oboru a 27. listopadu v kostele sv. Vavřince Adventní koncert. 

 

 

Životní prostředí, veřejný pořádek a bezpečnost 

 

Duben 

K celostátní akci Ukliďme Česko se letos připojilo i město Brno a tedy i jeho městské 

části. Akce byla zcela dobrovolná a město na ni poskytlo pracovní rukavice, plastové pytle na 

odpadky a zajistilo odvoz odpadků. Akce proběhla v sobotu 16. dubna. Do úklidu se pustili i 

skauti ze střediska Duha, kteří již tradičně vyčistili od odpadků jihovýchodní úbočí kopce nad 

radnicí, počínaje ulicemi Ladovou, Kubovou a Lacinovou (Obr. 10). Zdejší pionýři ze 

Severky si vzali za úkol zbavit  odpadků  oboustranně prostor podél železniční tratě. 

 

Květen            

Pochvaly se dostalo strážníkovi Městské policie Brno, který při pravidelné obchůzce 

zaregistroval ve dveřích parkujícího auta zapomenuté klíče od zapalování a uložil je na 

služebně MP. Majitele auta informoval o skutečnosti písemnou informací za stěračem auta. 



Červen 

Ve středu 22.6. v podvečer byla v zasedací místosti ZMČ na radnici zahájena veřejná 

beseda o revitalizaci parku na Palackého nám. Protože v návrhu na nové uspořádání celé 

plochy parku byla zakomponována přeměna části asfaltového hřiště pro děti na parkovací 

místa pro osobní automobily, strhla se mezi přítomnými zastánci a odpůrci této myšlenky 

diskuse, tentokrát méně ostrá, vedoucí ke vzájemnému kompromisnímu řešení. Na straně 

odpůrců vystoupili nejčastěji členové spolku Za zdravé Řečkovice a autor projektu Ing.arch. 

Zdeněk Sendler zažil perné chvíle (Obr. 11). Slyšet se dali i dřívější odborní členové komise 

výstavby RMČ, kteří fundovaně oponovali jeho návrhu. Z výsledků veřejné debaty vyšlo, že 

řešení bude třeba dopracovat a oprostit je od některých nelogických prvků. 

 

Červenec a srpen 

O víkendu 15. a 16. července byl v lesíku při ulici Terezy Novákové  v Řečkovich 

otevřen nový areál lesní pedagogiky „U Mravence Lesíka“. Areál je určený zejména pro děti a 

mládež a jeho uvedení do provozu bylo součástí oslav 550. výročí vzniku podniku Lesy města 

Brna. 

 

 

Kultura a sport  

Leden 

V areálu Orelského hřiště bylo letos poprvé po mnoha letech otevřeno malé venkovní 

kluziště. Bylo využito mrazivé počasí, které konečně na několik dnů slibovalo teploty pod 

bodem mrazu(Obr. 12). Kluziště sloužilo veřejnosti a provoz ukončilo až v neděli 24. ledna. 

 

Únor 

12. února byla zahájena v Galerii na radnici výstava fotografií  řečkovického rodáka 

Ing. Jaroslava Chrásta, CSc s názvem z Pekingu do Hongkongu. Vernisáž byla spojena 



s přednáškou, popisující zajímavé cestování autora po „Říši středu“ a jeho setkání s historií a 

realitou současné Číny. Výstava trvala do 20. února. 

13. února se konalo v sokolovně utkání mladých šachistů Jihomoravského kraje. 

Turnaj uspořádal Šachový klub Duras BVK ve spolupráci s naši TJ Sokol Řečkovice. Turnaje 

se zúčastnilo na 125 mladších a starších žáků a sehráno bylo celkem 434 partií. 

 

Březen 

Sportovci roku MČ Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2015 byli slavnostně vyhlášení 

v pátek 18. března na naší radnici: absolutním vítězem a nejlepším sportovcem roku byla 

vyhlášena Sabina Forstová, držitelka 3 zlatých medailí z Mistrovství světa v karate konaném 

na  Novém Zélandu (Obr.13). Současně se stala i držitelkou titulu „Královna noci mistrů“ 

jako nejlepší sportovkyně juniorka i seniorka všech bojových sportů v ČR. Na dalších místech 

skončily kanoistka Martina Satková, a krasojezdkyně Nicol Frýbortová. Nejlepším družstvem 

roku bylo vyhlášeno BC Smart Lif Řečkovice (Badminton senioři), na dalších místech 

skončili Orel Řečkovice (florbal elévové) a TJ Sokol Řečkovice (florbal žáci). Trenérem roku 

byla vyhlášena Simona Forstová (karate), Pavel Kučera (zápas) a Jan Rott (národní házená). 

Titul Nejlepší sportovní funkcionář roku získala Barbora Jůzová (BC Smart Lif Řečkovice), 

Antonie Žáčková (Orel Řečkovice) a Vladimír Palarčík (1. národní házená Brno). 

Výstava v Galerii in radnici, kterou uspořádala kulturní komise RMČ pod názvem 

České tradice, byla věnována asi nejpopulárnjším dětským hračkám – panenkám. Vystaveny 

byly zejména panenky z dob dávno minulých, kterým daly novou duši ruce dvou nadšených 

dam. Výstava byla otevřena veřejnosti od 11. do 20. března.  

 

Duben 

V sokolovně na Vážného ul. proběhlo v sobotu 9. dubna Mistrovství ČR juniorů 

v krasojízdě. Organizátorem byl mistní oddíl krasojízdy TJ Sokol Řečkovice. Z 25 

zúčastněných sportovců získala stříbro v kategorii juniorů naše Tereza Kosíková. Zvítězila 

Kateřina Janáková z Prahy, v juniorech získal titul mistra ČR Martin Kouřil z Němčic. 

V kategorii dvojic zvítězila Kateřina Janáková a Štěpánka Řasová (obě z Prahy). 



Galerii na radnici zaplnila v dubnu díla skupiny nadšenců – přátel prof. Jiřího 

Doležala, vedoucího kursů amatérských výtvarníků. Kursy probíhají většinou v Brně, 

v letních měsících pak vyjíždí skupina často do plenéru. Byla radost sledovat, s jakým 

zaujetím se výtvarné činnosti věnuji i senioři, jimž malba či kresba učarovaly až ve zralém 

věku. Výstava byla zahájena 8. dubna a trvala do 17. dubna.  

Mezi sportovní aktivity lze zařadit i orientační a dovednostní běhy pionýrských 

tábornických skupin v rámci krajského každoročního Setonova závodu. V tom letošním uspěli 

mimořádně děti z řečkovického PTO Severka, který do soutěže vyslal 10 tříčlenných hlídek, 

z nichž 6 vystoupilo „na bednu“.  Tři první místa, tři místa třetí a jedno čtvrté – to z 98 hlídek 

z 18 zúčastněných oddílů vybojovali Řečkováci v Zamilovaném hájku a jeho okolí. 

 

Květen 

V neděli 8. května proběhla na hřišti 1. NH Brno na Novoměstské ul. mezizemské 

utkání v národní házené. Proti sobě nastoupila nejprve družstva Ženy Čech a Ženy Moravy, o 

hodinu a půl později Muži Čech a Muži Moravy. V kategorii mužů i žen to byl pro Moravany 

debakl a zaslouženě prohráli. 

V květnu hostila Galerie na radnici brněnského malíře a grafika Miloše Weidenhöfera. 

Tento žák pro. O. Zeminy na brněnské UMPRUM škole se zapsal do povědomí veřejnosti 

jako krajinář, malíř městských zákoutí i zátiší. Jeho výstava trvala od 13. do 22. května. 

 

Červen 

Hned na samém začátku tohoto měsíce uspořádala kulturní komise RMČ kratší 

výstavu cestopisných fotografií nám zámého cestovatele a fotografa  Jaroslava Chrásta. 

Výstava byla sestavena z fotografií z loňského putování po Aljašce a Yukonu. Výstava byla 

zahájena přednáškou autora již v pátek 3. května a trvala do neděle 5. června. 

Na 10. června připadla letos Noc kostelů. Již tradičně se do ní zapojila farnost CČH 

s prohlídkou Sboru Páně na Vážného ulici a farnost Církve římskokatolické s prohlídkou 

kostela sv. Vavřince na Palackého nám.   



16. června se konaly na hřišti ZŠ na Horáckém náměstí Krajské sportovní hry seniorů 

z celého Jihomoravského kraje. Soutěžilo se v nenáročných disciplínách – běh s míčkem, 

házení šipek, boje v ruské kuželně a další podobné. Víc než dosažené sportovní výkony 

ocenili účastníci dobrou přátelskou atmosféru celého setkáni. 

18. června se v areálu bývalého pivovaru konal Festival country, folkové a trampské 

hudby  „Country fontána“. Koncert zahájila ostravská skupina Marod, poté vystoupili Wabi 

Daněk doprovázený Milošem Dvořáčkem (Obr.14), následoval stále skvělý Banjo Band Ivana 

Mládka (Obr. 15), skupina Fleret a skupina Pozdní sběr. Country fontána byla jako vždy 

úspěšná a našla si své příznivce z celého okolí. 

24. června se v areálu házenkářského oddílu 1. NH Brno při ZŠ na Novoměstské 

uskutečnilo Dětské sportovní odpoledne. Zúčastnila se ho řada sportovních nadšenců 

nejmladší generace. 

Na Horáckém nám. se konalo 11. Mistrovství brněnských městských části v petanque. 

Protože se turnaj koná vždy na hřišti loňského vítěze, bylo to letošní mistrovství právě u nás. 

A protože i letos naši sportovci zvítězili (Obr.16), bude to další opět v Řečkovicích nebo na 

Mokré Hoře. 

 

Červenec a srpen 

Letošní, v pořadí již 25. Vavřinecké hody proběhly ve dnech 5.-7. srpna,  jako vždy 

v areálu bývalého pivovaru. V pátek v 15.30 hod vyrazil krojovaný průvod stárků a stárek na 

tzv. hodové zvaní, kdy za zpěvu lidových písní zvou kolemjdoucí na víkend do hodového 

areálu. 

V sobotu dopoledne přivezli stárci a další dobrovolníci z Mokrohorského polesí máj a 

od 10. hodiny začalo její stavěni. Vztyčování máje, díky prostorové dispozici areálu nebylo 

nikdy možno provádět za pomoci jeřábové techniky a tak i letos byla máj postavena silou paží 

dobrovolníků za použití vzpěr a lan. Ve 14 hodin vyrazil krojovaný průvod hodovníků 

k obydlí hlavní stárky. Za zvuků hudby a zpěvu lidových písní prošel poté průvod po obvyklé 

trase Řečkovicemi a zamířil do hodového areálu (Obr17 a Obr. 18). Na cestě ho provázela již 

tradičně kapela Zdounečanka, se kterou kontakty navázal před více nž 20 lety tehdejší člen 

ZMČ Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. Tehdy také ze 13 krojovaných tanečních párů vznikla 



dnes známá Řečkovická 13. A tradice Zdounečanky, jako dominantního hudebního tělesa 

hodů, trvá dodnes. Po předání hodových práv stárkům starostou MČ následoval úvodní tanec 

v podání krojovaných účastníků. Až do 22.30 hod. se na podiu střídali naši stárci s tanečními 

Besedami s taneční zábavou ostatních návštěvníky hodů.  Hodový program po oba dny 

moderoval opět populární brněnský herec Zdeněk Junák, člen Městského divadla Brno. O půl 

jedenácté vystřídala unavenou Zdounečanku kapela Stereo, která hrála až do ukončení zábavy 

ve 2 hodiny po půlnoci. 

Nedělní program začal v 10 hodin krojovanou mší sv. v hodovém areálu. Pokračoval 

až od 15 hodin zatančením Besedy v podání stárků, poté s písněmi vystoupili Vinařští 

romantici a vystřídáni byli Zdounečankou.Vystoupením stárků po 19. hodině se blížila 

hodová zábava ke svému konci. Hodová práva byla vrácena do rukou starosty MČ a hodový 

areál byl uzavřen již ve 20.30 hodin.  

Od 16 hod. v části areálu za budovou radnice probíhala dětská odpolední diskotéka 

vedená Karlem Hejlem, spojena s obvyklými hodovými soutěžemi atrakcemi. Počasí letošním 

hodům přálo a tak mohli být všichni účastníci spokojeni.  

Řečkovická spisovatelka Marcela Zerhauová-Neužilová vydala další publikaci 

s názvem Výbrus srdce. 

Na ulici Duhová se konal na konci prázdnin v pořadí již druhý závod mladých 

vyznavačů jízdy na prknech s kolečky (skateboardy, longboardy a jiné). Vybrána pro tuto akci 

byla právě uvedená ulice pro svůj optimální sklon a povrch. Akce proběhla s povolením a 

vědomím MČ. 

Hudební a taneční pořad Letní noc se letos uskutečnil v areálu na konci prázdnin 27. 

srpna večer. Již tradičně přilákal množství zájemců o pěknou hudbu, příjemné prostředí i 

vybrané občerstvení. 

 

Září 

Od 1. září až do konce října proběhl zápis prvňáčků mezi mladé čtenáře Knihovny 

Jiřího Mahena. Se zápisem bylo 6. října odpoledne provedeno jejich pasování na rytíře knih. 



V polovině září a bez větší publicity byl u sportovního areálu na Družstevní 

odstartován 4. ročník Brněnského masakru, vytrvalostního běhu terénem na tratích dlouhých 

63 a 30 km. Ze 159 sportovců (mužů i žen) nedokončilo závod 35 borců. Trať, vedoucí 

severním a východním okolím Řečkovic byla velmi náročná, o čemž svědčí uvedený počet 

závodníků, kteří souboj sami se sebou museli vzdat. 

Řečkovická vodní slalomářka kajakářka i kanoistka Martina Satková získala na 

letošním Mistovství světa v Banja Luce dvě zlaté medaile a na závodech Světového poháru ve 

Francii tři zlaté medaile. Je nositelkou stříbrné medaile z olympiády v Číně.  

Brněnští basketbalisté klubu Valosun zahájili v tělocvičně ZŠ na Novoměstské 

v tomto měsíci nábor nových mladých hráčů basketbalu. 

V září se na hřiští u ZŠ Novoměstská rozběhly souěže v Národní házené, fotbalová 

utkáni na hřišti pro fotbal tamtéž a soutěže ve fulsale na Orláku. 

 

Říjen 

V říjnu pokračovala na všech hřištích utkání v národní házené, fotbale i futsale. 

22. října na Mistrovství ČR v sálové cyklistice, konaném v Němčicích nad Hanou 

získal zlatou medaili a s ní i titul Mistra republiky v krasojízdě Řečkovan Jakub Mašek, člen 

Sokola Řečkovice (Obr.19).  Na druhém místě skončil klubový kolega Tomáš Gruna, mezi 

ženami na 4. místě skončila juniorka Tereza Kosíková z téže sporovní jednoty.  

 

Listopad 

V počátku  listopadu prezentovala kulturní komise RMČ v zasedacím sále ZMČ 

Výstavu betlémů. Výstava představila betlémy vytvořené nejrůznější technikou 

z nejrůznějších materiálů, zakoupené nebo vyrobené známými lidovými umělci, ale i našimi 

spoluobčany.  

Výbor pro národnostní menšiny spolu s kulturní komisí RMČ byl u zrodu myšlenky 

uspořádat společnou výstavu o Moravských bratřích, protestantské církvi s kořeny 

v severomoravském Suchdolu nad Odrou. Dne 18. listopadu za přítomnosti představitelů 



církve Moravských bratří byla zahájena výstava David Zeisberger a Moravští bratři. Výstava 

byla provázena promítáním videoprogramu o D. Zeisbergerovi, apoštolu severoamerických 

indiánů. Kromě naznámých informací bylo možno na místě zakoupit i publikace o 

Moravských bratřích a různé videopořady s touto tématikou. 

 

Prosinec 

V Galerii na radnici se v prosinci představila svojí malířskou tvorbou Jitka Malcher, 

brněnská lékařka, dnes žijící v Rakousku. Vystaveny byly převážně obrazy tvořené technikou 

akvarelu. Tato výstava s názvem Hra barev, světla a stínů přivedla v předvánočním shonu na 

radnici značný počet návštěvníků. 

 

 

 

Společenský život, spolky a politické strany a společenská kronika 

Leden 

Dům dětí a mládeže připravil pro naše děti formou příměstského tábora program na 

letošní jarní prázdniny.  

Řečkovičtí dobrovolní hasiči, ve snaze vyhovět přáním našich občanů, rozšířili svoji 

nabídku na odvoz starého kovového odpadu na celý rok. Slíbili přijet na výzvu kdykoli. 

Oba Kluby seniorů zahájily svoji činnost již počátkem ledna. Klub na Kořenského ul 

vyslechl přednášku Jiřího Charváta o Jižní Africe a dále Evy Lobpreisové o Indii,  Klub na 

Hapalově měl na programu nejpreve přednášku Zdeny Krutilové o Thajsku, Kambodži a 

Laosu a poté Marie Lollok-Klementové o středomořské Mallorce. 

Dne 23. ledna uspořádala zdejší farnost v sokolovně tradiční Farní ples, o týden 

později 30. ledna se v sokolovně uskutečnil Skautský ples. 

V lednu oslavili devadesátiny a vyšší životní jubilea tito naši spoluobčané:  Marie 

Bastlová, Marta Vojtová, Jarmila Milionová a Zdenka Korcová (všechny dámy 91 let), 



Růžena Albrechtová (92 let), Růžena Mertová (94 let) a Jaroslav Buršík (97 let). Všem 

poblahopřáli zástupci radnice a předali oslavencům malé dárky.  

Podle zveřejněné informace Diecezní charity výsledek letošní Tříkrálové sbírky mezi 

občany naší MČ vynesl 125.603 Kč. 

 

Únor 

Společenský ples se letos konal v Sokolovně  6. února, následující den 7. února pak 

Dětský karneval.  Dne 19. února se konal v Sokolovně ještě Řečkovický ples. Ten navázal na 

první ples tohoto názvu, konaný před několka lety a snažil se oživit dávnou tradici plesů 

v lidových krojích. Organizátoři – Sokol Řečkovice a jeho kulturní složka Řečkovická 13, tak 

jako vždy odvedli krásný a poctivý kus práce. 

13. února připravilo pro nejmenší děti sdružení Verbum et Musica při CČH 

v Řečkovicích divadelní představení Zimní pohádka v podání hereček z Divadla Radost. Děti 

i rodiče odměnili účinkující srdečným potleskem. 

Řečkovičtí lidovci spolu s Orelskou jednotou Řečkovice uspořádali oslavu Masopustu. 

Masopustní průvod masek vyšel z Orláku pár minut po 14. hodině a obvyklou trasou prošel 

Řečkovicemi zpět na orelské cvičiště, kde od 16. hod začala Ostatková zábava s nabídkou 

zabijačkových specialit, s hudbou a tancem. 

Senior klub na Kořenského ul. uskutečnil 4 přednášky – Jiřího Míče o historii starého 

Bulharska, poté přednášku Marie Lollok-Klementové o Istanbulu, Jaromíra Nováka o 

Martiniku a na závěr Jana Vlasáka o Faerských ostrovech a Norsku. 

V únoru nabídl Senior klub na Hapalově ul. přednášku Aleny Žákovské o Antarktidě a 

následně Jaromíra Nováka o Severní Itálii. 

Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice zahájil letošní sezónu prvním 

organizovaným výšlapem – 14. ročníkem Černohorských šlápot. Už 26. února v noci vyrazili 

první turisté na 102 km dlouhou trasu, následující den ráno pan ti, co zvolili tratě kratší – od 

54 až po nejkratší 8mi kilometrovou. Organizátorem byl jako vždy nezmar skaut Ing. Jaroslav 

Ursus Černý.  



Na samém konci února, 27. 2. vystoupila ve Sboru Páně CČH v Řečkovicích dvojice 

známých uměleckých osobností – pánové herec Alfréd Strejček a hudebník-kytarista Štěpán 

Rak  s pořadem Hledání lásky. Úvahy moudrých lidí žijících v minulosti dávné i nedávné 

spolu s hudbou od baroka po romantismus byly interpretovány se šarmem uměním těmto 

mužům vlastním. 

Významní jubilanti tohoto měsíce - 90. a vyšší narozeníny oslavili Lubomír Posker 

(90 let), Věra Machaňová (91 let), Milada Balatková (91 let), Jitřenka Doležalová (92 let) a 

Františka Stehlíková (94 let). 

 

Březen  

Březnový pořad Senior klubu na Kořenského ul. nabídl jen 2 přednášky: Aleny 

Žákovské o Antarktidě a Jaromíra Kolejky o středním Německu. 

Na Hapalově  ul.v klubu přednášel v březnu Zdeněk Jarolín o Arménii a Jaromír 

Kolejka o Českých Karpatech. 

V pátek 25. března oslavila sté narozeniny naše spoluobčanka paní Marie Ondříková. 

Blahopřát ji přišli starosta Marek Viskot a první místostarosta René Černý. 

V březnu popřáli představitelé radnice (kromě jiných) těmto našim spoluobčanům, 

kteří oslavili 90. a vyšší narozeniny: Vladimíru Sýkorovi a Věře Škodné (90 let), Marii 

Kazdové (92 let), Libuši Machařové (92 let), Josefu Bártovi (92 let) a Josefu Čechovi (93 let) 

a Marii Kučerové a Marii Janderkové, Jaroslavě Látalové stejně jako Ludmile Ditrichové. 

Všem posledně jmenovaným k 94. narozeninám.   

 

Duben 

Plesovou sezónu zakončily 2. dubna Country bál a 3. dubna hudební setkání Pojďte 

s námi za písničkou - jako 3. Černá hodinka s Kropáčkovou, Pažoutem a kamarády z 3.B. 

Připravil Sokol Řečkovice –Řečkovická 13. 

Naše kluby seniorů zahájily činnost v prvním měsíci 2. čtvrtletí vpravdě velkoryse:  na 

Kořenského ul. se sešli pětkrát, a to na přednášce A. Žákovské (pokračování vyprávění o 



Antarktidě), Miroslava Hutana o Iránu, Jiřího Charváta rovněž o Antarktidě, Evy Lobpreisové 

o Podkarpatské Rusi a Lumíra Sochorce o první části expedice do Gruzie. 

Ti senioři, kteří dávají přednost setkání na Hapalově ul. vyslechli vyprávění Jany 

Krutilové o Vietnamu a Ivy Jarolínové o Kolumbii. 

V dubnu oslavili 90. a další vyšší narozeniny tito naši jubilanti:  Jiří Nakládal (91 let), 

František Dufek, Milada Kalivodová a  Věra Kučerová (92 let), Amálie Burešová (93 let), 

Vladimír Švanda (96 let) a Marie Janková, která se dožila 101 let. Gratulovat přišli úředníci 

z radnice i členové zastupitelstva..  

 

Květen 

V květnu měli senioři v klubu na Kořenského ul. předánšky tři: Jiřího Čefelína o Syrii, 

Agáty Buganské o Španělsku a Lumíra Sochorce, který dokončil vyprávění o Gruzii. 

Rovněž na Hapalově ul. měli senioři tento měsíc tři přednášky. Nejprve přednášel Jiří 

Charvát o západní Kanadě a Aljašce, poté Jaromír Novák o Norsku a nakonec 

Zuzana Druckmüllerová o cyklistickém putování francouzským středohořím. 

Místní organizace KDU ČSL spolu s ligou proti rakovině uprořádalo 11. května Český 

den proti rakovině 2016. Dobrovolníci nabízející stylizované květy měsíčku lékařského 

kolemjdoucím, se pohybovali mezi konečnou stanicí tramvaje č. 1 a nákupním centrem 

Vysočina a Palackého náměstím. Výtěže akce byl věnován na prevenci onkologických 

nemocí. 

Týž den pak zorganizoval Senior Klub na Hapalově ulici ve spolupráci s naší radnicí 

jednodenní autobusový výlet do termálních lázní Velký Meder na Slovensku. O týden později 

zorganizoval Senior Klub na Kořenského ul., rovněž za podpory radnice na Vysočinu 

s návštěvou Pelhřimova, kláštera v Želivi a poutního místa na Křemešníku. 

Sdružená zahrádkářů Hortus uspořádalo pro svoje členy i širší veřejnost dne 14. 

května zájezd do Vranova nad Dyjí s návštěvou tamního zahradnictví, zámku a výletu po 

hladině Vranovské přehrady parníkem. 

Centrum sociálních služeb Domov Tereza uspořádal 26. května pro zájemce z řad 

veřejnosti Den otevřených dveří.  



V květnu jsme popřáli těmto našim jubilantům, kteří dosáhli devadesátky a vyšších 

narozenin: Věře Kozumplíkové, Boženě Vostalové, Jinřichu Chlupovi a Robertu Kloudovi 

(91 let), Marii Budišové a Marii Lukáškové (92 let), Olze Axmannové (93 let) a Jiřímu 

Urbanovi (96 let). 

 

Červen 

Za Hnutí pro život – jeho aktivitu „Nesoudíme, pomáháme“ se postavila místní 

organizace KDU-ČSL. Jedná se o pomoc těhotným ženám, které se přes nepříznivé osobní 

životní podmínky rozhodly nepřistoupit na násilné ukončení těhotensktví a rozhodly se dát 

svému dítěti život. 

V červnu se sešli senioři na Kořenského ul jen dvakrát: nejprve na přednášce Jaromíra 

Nováka o cyklistickém putování po Sardinii a Jiřího Čefelína o Maroku. 

Na červen zbyla seniorům na Hapalově jediná přednáška. Vyprávěla Marie Lollok 

Klemetová o Istanbulu. 

 

Červenec a srpen 

Dne 26, července proběhlo slavnostní odhalení pomníčku věnovaného řečkovickými 

skauty památce svého dlouholetého, dnes již nežijícího vedoucího a též člena ZMČ Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora Josefa Bořeckého – Padyho. Pomníček byl postaven na tábořišti 

skautů u obce Uhřinov nedaleko Velkého Meziříčí. 

V červenci oslavili 90. a vyšší narozeniny tito naši spoluobčané: Anna Bartošová a 

František Hroš (90 let) a Terezie Fasorová (91 let). 

V srpnu pak oslavili svá výjimečná životní jubilea tito naši spoluobčané: Eva 

Stýskalíková (90 let), Emilie Molišová (91 let), Václav Cejpek (92 let) a Rudolf Fintes (93 

let). 

 

Září 



V nových prostorách na Renčově ul. 5 zahájil poprázdninovou přednáškovou činnost 

Senior klub z Kořenského ulice. Zahájil přednáškou Evy Lobpreisové o Indonésii, a Jaromíra 

Kolejky o Sibiři.  

Mokrohorský Senior klub se sídlem na Hapalově ul. zahájil přednáškou Jany Krutilové 

o Kavkaze a Ivy Jarolínové o čínských městech Pekong a Hongkong. 

Předposlední den září uskutečnilo Centrum sociálních služeb společensko-kulturní 

akci Den pro Terezu v areálu našeho bývalého pivovaru. 

V měsíci září oslavili svá vysoká životní jubilea tito naši spoluobčané: Jaromír 

Procházka (90 let), Vlasta Hraničková (91 let), a Drahoslava Hušková spolu s Vladimírem 

Holým 92. narozeniny. 

 

Říjen 

Na 1. října si naplánovali naši zahrádkáři ze sdružení Hortus zájezd do Boskovic. 

Nejprve navštívili tamní vyhlášené zahradnictví, poté zámek, prošli Židovskou čtvrtí a výlet 

zakončili exkurzí v pivovaru v Černé Hoře. 

Verbum et Musica, spolek při CČH uspořádal pro děti divadelní představení 

Černoušek v Asii. 

Senioři na Renčové nabídli v říjnu veřejnosti přednášku Jana Vlasáka o Albánii, Aleny 

Žákovské o Thajsku a Jiřího Charváta o západní Kanadě a Aljašce. 

Na Hapalově ul. uspořádali senioři přednášku Jaromíra Kolejky o sibiřském Jakutsku a 

Jaromíra Nováka o cyklistickém cestováni severní částí Sardinie. 

Jednota Orel spolu s Římskokatolickou farností v Řečkovicích uspořádala v neděli 16. 

října po mši sv. v areálu Orla Řečkovické posvícení s pohoštěním, hudbou, tancem a 

soutěžemi pro děti. 

Členové MO KDU ČSL spolu se Svazem bojovníků za svobodu v Brně uspořádali 

v pátek 28. října v 9 hod dopoledne pietní shromáždění na Palackého nám. k 99.výročí vzniku 

Republiky československé v roce 1918. 



Zahrádkáři z Hortusu uspořádali ve dnech 29. – 31. října výstavu svých výpěstků 

ovoce, zeleniny a květin. Výstavu doplnily kresby dětí z MŠ na Karníkově ul. Výstavu 

navštívilo přes 160 dospělých a více než 130 dětí. 

V říjnu oslavily 90. a vyšší narozeniny tyto naše spoluobčanky: Věra Bartošová (93 

let) a Pavla Kratinová (96 let). 

 

Listopad 

Historický ústav AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky uspořádal 6. listopadu 

odpoledne pro zájemce exkursi pod širým nebem s názvem „Průvodce řečkovickým 

hřbitovem“. Účastníci exkurse byli seznámeni s hroby významných vědců, umělců, pedagogů, 

sportovců a dalších společensky známých osobností.  

Svatomartinský lampionový průvod uspořádala v podvečer 11. listopadu CČH ve 

Sboru Páně na Vážného ulici. Týž večer proběhla ve Sboru Páně i vernisáž výstavy tradičního 

lidového umění malby na sklo Zuzany Kadlecové-Čechové. Obrázky většinou s postavami 

biblických postav a svatých půvabně zapadly do adventní atmosféry.   

MO KDU ČSL spolu s římsdkokatolickou farností Řečkovice uspořádala opět 

Světelný průvod vstříc sv. Martinovi. Průvod vyrazil od kostela sv. Vavřince v neděli 13. 

listopadu v 17 hod. a prošel historickou částí Řečkovic. Po ukončení proůvodu byli jeho 

účastníci pozváni na malé osvěžení a pohoštění do sálu bývalého pivovaru. 

Na listopadovém programu měl Senior klub na Renčově ul. přednášku Aleny 

Žákovské o Laosu, Jaromíra Kolejky o Cejlonu a Lumíra Sochorce o Gruzii. 

V listopadu měli senioři na Hapalově ul. na programu přednášku Marie Lollok-

Klementové o bezpečnostně zajištěných cestách v horách s názvem „Via ferrata“ a přednášku 

Jiřího Charváta o jižní Africe.   

Koncert varhanní hudby předního hudebníka Jaroslava Tůmy spojený s uměleckým 

přednesem textů o Janu Husovi v podání herce Jana Hartla se uskutečnil večer 23. listopadu 

ve Sboru Páně CČH. Pořad s názvem „Cesta, pravda život“ přinesl ukázky z děl Jana Husa, 

M. Buonarottiho, Karla Čapka, sv. Tomáše Moora a dalších. 



26. listopadu pozvali naši husité všechny zájemce na dětské představení pohádky 

Vánočníček v podání Kateřiny Rakovčíkové a Pavla Putny. 

Mezi ty, kdo se dožili 90 a více let, v listopadu vstoupili: František Wittgruber a 

František Dvořáček (oba 90 let), Jarmila Vodáčková (91 let), Jindřich Dvořáček (92 let) a 

Marie Rakusová (95 let). 

 

Prosinec 

V neděli 4. prosince proběhla v Sokolovně již tradiční Mikulášská, určená všem 

přišedším dětem (Obr.20). Besídky byly hned dvě, jedna dopoledne a druhá odpoledne, a 

zorganizovala je Řečkovická 13 za podpory naší radnice. 

6. 12. v Klubu Jonáš uspořádala CČH v Řečkovicích vyprávění „Legenda o sv. 

Mikulášovi“, určené dětem i jejich rodičům.  

Spolek Verbum et Musica je již po řadu let v Adventu spojen s osobou zpěváka sólisty 

ND v Praze Zdeňka Plecha, rodáka z Králova Pole a díky rozvětvenému příbuzenstvu 

částečně i Řečkovičana. Ten dne 16. prosince večer vystoupil spolu se svým hostem Magdou 

Vítkovou sólistkou operety ND v Brně na Vánočním koncertu ve Sboru Páně CČH 

v Řečkovicích. 

Na Renčově v Klubu seniorů proběhly v prosinci přednášky Jaromíra Nováka o 

Walesu, o zážitcích cestování s dětmi v podání Marie Lollok-Klementové a Ladislava 

Bobčíka o jeho letošních zájezdech. 

Mokrohorští senioři zakončili rok 2016 Vánoční besedou. 

V prosinci oslavili své 90. a vyšší narozeniny tito naši spoluobčané: Josef Jahoda (90 

let), Ludmila Křenková (93 let) a Jan Pokorný (98 let).  

 

 

 



Obrazové přílohy 

 

Obr. 1   Sněhová nadílka na Novém náměstí. 

 

Obr. 2  Beseda o vínech vyrobených „pod dohledem“ 



 

Obr. 3   Jarní vítání občánků 

 

 

Obr. 4. Dětský den za radnicí – oblíbená lanová dráha 



 

Obr. 5   Dětský den za radnicí  - zájem o jízdu na koních 

 

 

Obr. 6  Přijetí Miss Reneta  Pavly Ohnišťové na radnici 



 

 

Obr. 7  Tramvaj č. 1942 se znakem MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 



 

Obr. 8   Dedikační tabulka se jménem Mistra Jana Hrušky 

 

 

 



 

Obr. 9   Školní akademie ZŠ Horácké náměstí 

 

Obr. 10   Vyčerpaní skauti po úklidu býv. cvičiště DTJ na Prumperku 



 

 

Obr.11     Ing.arch. Sendler v palbě otázek 

 

 

Obr. 12   Kluziště na Orláku 



 

 

Obr. 13    Sportovkyně  roku  Sabina Forstová (druhá zprava) 

 

 

Obr. 14    Wabi Daněk a Miloš Dvořáček 



 

 

Obr. 15   Nestarnoucí Ivan Mládek to dokázal „rozbalit“ 

 

Obr. 16    Naši vítězové v petanque 2016 



 

Obr. 17   Půvabné stárky z Řečkovic a Mokré Hory 

 

 

Obr. 18   A naši stárci – to sú chlapi! 

 



 

Obr. 19       Jakub Mašek (uprostřed) – mistr ČR v krasojízdě 

 

Obr. 20   Mikulášská nadílka  



 

 

 


