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KVĚTEN 2013

Vážení spoluobčané,

svůj květnový článek bohužel nemohu začít 
jinak než smutně. Letošní Velikonoční pondělí 
bylo posledním dnem v životě našeho kolegy za-

stupitele Josefa Bořeckého. Odešel po krátké, o to však zákeřnější nemo-
ci, velice náhle a nečekaně. S přibližně dvouletou přestávkou působil ve 
funkci zastupitele městské části od roku 2002. V zastupitelstvu byl znám 
a nepochybně ceněn jako člověk otevřený konstruktivní diskusi. Obrovský 
kus práce, který odváděl v rámci spolkového života, v rámci fungování Orla 
nebo Junáku, je jednak vidět na první pohled například na orelském spor-
tovišti, jednak je skryt v rámci neviditelné mravenčí práce s lidmi, zejména 
s mládeží. Všichni, kdo jsme jej znali, věnujme mu z těchto a dalších důvo-
dů tichou vzpomínku.

Co se nejzajímavějších novinek v oblasti naší samosprávy týče, na Mok-
ré Hoře je chvíli před vydáním kolaudačního souhlasu přístavba Mateřské 
školy Tumaňanova. Oficiální termín dokončení, stanovený ve smlouvě 
o dílo, je 15. květen 2013. Následně je možné zapsat novou třídu do škol-
ského rejstříku a zahájit přijímací řízení do nové třídy. V tuto chvíli tedy není 
možné přesně na den stanovit termín vydávání přihlášek, s vysokou mírou 
jistoty lze však říci, že celý proces začne na přelomu května a června. Všem 
zájemcům lze každopádně doporučit, aby přibližně od poloviny května 
sledovali webové stránky městské části nebo mateřské školy. 

Několik řádků si zaslouží i informace o průběhu přípravy letoš-
ních Vavřineckých hodů, které připadají na víkend 9. – 11. srpna.  

Program, který se obje-
ví v prázdninovém vy-
dání ŘEČi, je v této fázi 
již prakticky hotov. Na 
schůzkách členů ho-
dového výboru se ladí 
detaily organizačního 
charakteru. Prozradit 
nyní mohu, že moderá-
torem bude opět Zde-
něk Junák. Sobotním 
odpolednem až do 
večerních hodin bude provázet dechová kapela Zdounečanka, tečku za 
sobotou učiní kapela Panorama Band. V neděli v areálu bývalého pivovaru 
přivítáme skupinu Nota Bene a také Vinařské romantiky Zdeňka Junáka. 

Na závěr si dovolím malou odbočku, za niž se čtenáři, kterého dané 
téma nezajímá, předem omlouvám. Na konci března se moje maličkost, 
resp. moje fotka, již minimálně podruhé objevila v médiích (tentokrát se 
jednalo o tištěnou verzi MF DNES) v souvislosti se Stranou Práv Občanů Ze-
manovci. Vzhledem k tomu, že se mne již několik známých v duchu logiky 
„bylo to přece v novinách“ na tuto „zaručenou“ novinku ptalo, chtěl bych 
na tomto místě pouze vyvrátit zmatky a dezinformace. Takže pravdou je, že 
„řečkovický“ Marek Viskot u Zemanovců není a nikdy nebyl. S ohledem na 
své nepříliš časté příjmení dovedu nicméně pochopit, že v příslušné redak-
ci popletli mé fotky s fotkami mého jmenovce (zastupitele na Brně-středu). 
Nikdo není neomylný, ani novináři.

Příjemný a co nejvíce slunečný měsíc květen přeje

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na jaře roku 1945 se druhá světová válka blížila ke svému konci a s ní se blížila 
i hodina osvobození okupované Československé republiky. Předzvěstí blížící se válečné 
fronty k Řečkovicím na sklonku druhé světové války byly nálety na Brno v srpnu, listopadu 
a prosinci 1944, kdy bylo zasaženo centrum města a jižní předměstí. Cílem náletů bylo 
letiště ve Slatině a zejména brněnské zbrojovky a další průmyslové závody, podílející se na 
válečné výrobě pro nacistické Německo. 

Železniční stanici v Řečkovicích (na trati bývalé Tišnovky) obsadila v dubnu 1945 
německá vojenská správa. V domech poblíž nádraží a v přilehlých ulicích se ubytovali 
představitelé důležitých vojenských složek. Ze stanice v Řečkovicích byly vypravovány 
nepřetržitě spěšné vlaky k Havlíčkovu Brodu a k Jihlavě. Po skončení této přepravy měly 
být koleje i budova stanice vyhozeny do povětří, k čemuž již naštěstí nedošlo (pouze okna 
staniční budovy byla později rozbita dělostřelbou). Neustále se blížící zvuky hřmění děl 
a leteckých náletů místním lidem napovídaly, že se blíží fronta a s ní i toužebně očekávané 
osvobození Řečkovic a okolních obcí. Lidé přestávali dojíždět do práce, obchody se 
zavíraly a děti již delší dobu nedocházely do školy.

Spojenecká vojska Rudé armády a Královské armády rumunské se k Brnu blížily od 
jihu ve směru od Židlochovic a Ořechova, kde se v dubnu 1945 uskutečnily tvrdé boje 
s německými jednotkami. Dne 26. dubna 1945 pronikly první ruské oddíly do středu Brna. 
Postup byl rychlý a nečekaný a následujícího dne byla obsazena linie města mezi řekami 
Svratkou a Svitavou. 26. dubna 1945, který je obecně pokládán za den osvobození města 
Brna, byli Němci již vytlačeni z centra města do okrajových čtvrtí na severu a severozápadě 
Brna – mj. Králova Pole a Řečkovic. Zde se ustupující německá vojska chtěla opevnit 
v zalesněných kopcích a chystala se k zoufalé obraně. 

Vlastní boje v Řečkovicích trvaly od 25. dubna až do 10. května 1945. Němci 
chránili ústup svých vojsk po hlavní silnici směrem k Praze a po okresní silnici do 
jehnických a vranovských lesů. Na prahu vítězství a svobody tak právě Řečkovice skládaly 
svou daň na životech i na majetku. Umírali vojáci i civilisté, řinčela okenní skla, tlakové 
vlny při dělostřelbě odnášely celé střechy domů. V horní části Řečkovic se obyvatelé 
setkali s prvními sovětskými a rumunskými vojáky 27. dubna 1945. Podél státní silnice 
na Českou stála děla a boční ulice byly přeplněny vojenskými vozidly a technikou. Těžké 
boje se odehrávaly v okolí sokolovny a na „Špici“. Mnoho domů této nejsevernější části 

Řečkovic lehlo popelem. Místní lidé se se svými 
rodinami tísnili ve sklepeních, kde trávili na samém 
konci války několik bezesných nocí. Ubývalo chleba 
a dalších potravin, nedalo se vařit ani zajít pro 
vodu k nejbližší pumpě. Od Ořešína a Ivanovic 
ostřelovali Němci celou státní silnici i centrum 
Řečkovic. Důležitými vojenskými body byly čtyři 
mlýny v okolí Řečkovic, z nichž mlýn Ivanovický 
a Čertův byly do základů zničeny.

Po bouřlivé noci na 2. května 1945 místní 
obyvatelé dle vzpomínek pamětníků spatřili 
prvního rudoarmějce a stiskli mu ruku. Tento voják 
měl hlídku na Fügnerově ulici (dnešní Jandáskově). 
V okolních lesích ukrytí němečtí vojáci stále kladli houževnatý odpor postupujícím  
rudoarmějcům a rumunským vojskům, což ale již nemohlo odvrátit totální porážku 
nacistického Německa. Důsledkem této skutečnosti byla i sebevražda nacistického  
vůdce A. Hitlera v berlínském bunkru 30. dubna 1945.

O týden později - 7. května 1945 - byla v Remeši - v hlavním stanu vrchního velitele 
západních spojeneckých vojsk generála D. Eisenhowera - podepsána bezpodmínečná 
kapitulace Německa, která byla následně 8. května ratifikována v Berlíně. Dle kapitulač-
ního protokolu toho dne ve 23:00 hod. středoevropského času měl být zastaven boj na 
všech evropských frontách. 

V noci na 9. května 1945 vyvrcholily také boje v Řečkovicích v mohutné ofen-
zivě sovětských a rumunských vojsk do okolních rozlehlých lesů. Po oficiální kapi-
tulaci zavládl již všude mír, jen v Řečkovicích dále hřměla děla a „Stalinovy varhany“ 
(zvané Kaťuše), rachotily ruční zbraně. V poslední chvíli na prahu svobody padlo za 
oběť válce mnoho dobrých místních občanů a vlastenců. Boje o Řečkovice stály 
přes 200 mrtvých spolu s padlými sovětskými a rumunskými vojáky. Padlí spoje-
nečtí vojáci byli po skončení bojů pietně pochováni do čtyř společných šachtových 
hrobů v zámeckém parku v Řečkovicích. Nad společným hrobem se dnes tyčí žulový

Válka skončila v Řečkovicích v květnu 1945 

(Pokračování na straně 3)
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40. schůze RMČ se konala 27. 3. Rada:
• projednala finanční plány základních a mateřských škol na rok 2013,
• schválila mandátní smlouvu se společností DEA Energetická agentura, s. r. o., 

Benešova 425, Modřice, na zastupování zadavatele při zdávání zakázky spo-
čívající ve výměně oken a balkonových sestav v domech Novoměstská 7-19 
a Novoměstská 23-41,

• schválila smlouvu s firmou RADA Nábytek, s. r. o., Fügnerovo nábřeží 259, Bí-
lovice nad Svitavou, na dodávku nábytku do společenské místnosti v domě 
Renčova 5,

• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který zrekonstruuje dětské hřiště při Medlánecké 

ulici, společnost DBEST, s. r. o., Blanenská 19, Brno,
• schválila jako dodavatele, který vybuduje víceúčelové hřiště na Horáckém 

nám., společnost DIRS Brno, Jihlavská 38, Brno,
• schválila jako dodavatele, který zpracuje projekt nového parkoviště na Palac-

kého nám., společnost K4, a. s., Mlýnská 13, Brno,
• schválila výzvu k podání nabídek na rekonstrukci zdravotně-technické instala-

ce v MŠ Škrétova 2,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

8. mimořádná schůze RMČ se konala 15. 4. Rada:
• vzala na vědomí, že dle zákona o volbách do zastupitelstev v obcích nastoupil 

dne 2. 4. 2013 do Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
za p. Josefa Bořeckého náhradník z kandidátní listiny KDU-ČSL p. O. Gardáš.

41. schůze RMČ se konala 17. 4. Rada:
• projednala účetní závěrku městské části za rok 2012,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2013,
• projednala návrh dodatku č. 3 ke zřizovacím listinám základních mateřských 

škol a schválila dodatky ke smlouvám o výpůjčce majetku, s nímž základní 
a mateřské školy hospodaří (v těchto dokumentech byly zapracovány změny 
v rozsahu tohoto majetku, k nimž došlo v loňském roce),

• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 2013,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti,
• schválila jako nevhodnější nabídku na rekonstrukci bývalého pivovaru nabíd-

ku předloženou firmou STAVOS Brno, a. s., Hrnčířská 6, Brno,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci elektroinstalace v pavilo-

nu F ZŠ Horácké nám. 13 (jedná se o tělocvičnu) nabídku předloženou firmou 
FORELIA GROUP, s. r. o., Bayerova 2, Brno,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na vybudování nové vodovodní a kana-
lizační přípojky do objektu Kořenského 23b, v němž sídlí soukromá základní 
umělecká škola Universum, nabídku předloženou firmou STAVOREAL Brno, 
spol. s r. o., Tovární 11b, Brno,

• jmenovala členem komise sportu p. Petra Bořeckého,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva a komisemi 

rady.
L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva ze 40., 8. mimořádné a ze 41. schůze RMČ

S ohledem na aktuální klimatické podmínky nebylo možné první letošní čištění 
místních komunikací uskutečnit podle plánu v posledním březnovém týdnu. Čištění 
komunikací od zimního posypu tedy proběhlo v náhradních termínech v druhé 
polovině měsíce dubna. Na přelomu měsíce května a června přichází na řadu další 
čištění vozovek a parkovišť seskupených do bloků podle jednotlivých ulic. Čištění 
komunikací bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Odtahy vozidel bude v průběhu letošního roku zajišťovat firma Černý. Odtažená 
vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Jihlavská 31, 
625 00 Brno – Starý Lískovec (proti staré nemocnici), tel. 547 357 384. Ceny za odtahy 
vozidel vyplývají z usnesení Rady města Brna č. R6/085 konané dne 14. 11. 2012. Cena 
za nedokončený odtah činí 1 000,- Kč, cena za dokončený odtah včetně parkovného 
činí 1 920,- Kč a cena za zpětný odtah včetně parkovného činí 3 720,- Kč. Tyto ceny 
jsou uvedeny včetně DPH.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1 
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť,  
KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom.,  KUŘIMSKÁ 2–40 
a 1–19 - obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5 
TERMÍN:   29. 5., 2. 9. a 14. 11.

BLOK č. 2 
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY,  
JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA  vč. parkovišť 
TERMÍN:   3. 6., 4. 9. a 15. 11.

BLOK č. 3 
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA,  
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť,  
KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ,  
ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště 
TERMÍN:   5. 6., 9. 9. a 18. 11.

BLOK č. 4 
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, 
K ZÁPADI,  JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, 
PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou 
TERMÍN:   23. 5., 5. 9. a 14. 11.

BLOK č. 5 
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, 
VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, 
ÚLEHLE, CUPÁKOVA 
TERMÍN:   30. 5., 12. 9. a 15. 11.

BLOK č. 6 
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY 
MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, 
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ 
TERMÍN:  6. 6., 19. 9. a 18. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen úseky ulic 
v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak
BLOK č. 7 (ZÁKOS/1): 

NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. 
– část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD 
TERMÍN:   17. 6. a 23. 9.

BLOK č. 8 (ZÁKOS/2): 
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. 
parkovacích zálivů 
TERMÍN:  19. 6. a 25. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/3): 
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ,  
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA 
TERMÍN:   11. 6. a 24. 9.  

BLOK č. 10 (ZÁKOS/4):  
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA vč. parkoviště  
u pasířství 
TERMÍN:  18. 6. a 26. 9.  

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 11 (PARKOVIŠTĚ/1):  
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ 
- parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 11 
TERMÍN:  10. 6., 11. 9. a 19. 11. 

BLOK č. 12  (PARKOVIŠTĚ/2):   
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 
od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, 
MEDLÁNECKÁ 10–14  
TERMÍN:  12. 6.,  18. 9. a 20. 11. 

BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/3):   
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10 
TERMÍN:  13. 6., 13. 9. a 19. 11.

BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/4):   
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“,  
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“ 
TERMÍN:  20. 6., 20. 9. a  20. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 
BLOK č. 15  (MIMOBLOK/2) 
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, PALACKÉHO NÁM. 12 
- kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA, MAŘÍKOVA - část k areálu Badger Meter,  
s. r. o., JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA  
MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI  - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 
– obslužná kom.  
TERMÍN:  18. 7. 

BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1) 
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole,  KUNŠTÁTSKÁ - odbočka k Měřičkově č. 44,  
KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ - úsek od 
Top Moravia Q přes most k Novoměstské, PODHÁJÍ od stavidla po č. 12. 
TERMÍN:  18. 7. 

Ing. Pavel Stránský  
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  

Termíny čištění místních komunikací v roce 2013 – část č. 2
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Rekonstrukce stoky v ulici Vážného  
ovlivní dopravu

V polovině dubna byla zahájena akce „Brno, Vážného II – rekonstrukce kanalizace“.  
Investorskou činností byla Radou města Brna pověřena společnost Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s. Konkrétně se jedná o část ulice Vážného v úseku mezi ulicemi 
Veselka a Banskobystrická. Zde bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky, jejíž 
součásti bude rekonstrukce kanalizačních přípojek po hranici nemovitosti. Nakonec, 
což bude mít viditelný pozitivní dopad i pro širší veřejnost, bude obnovena vozovka, 
která tak získá nový povrch. 

Práce, které bude provádět společnost IMOS, a. s., by dle smlouvy měly trvat 
nejpozději do začátku prosince letošního roku. Akce bude přitom rozdělena na dvě 
etapy. První etapa v úseku od Veselky po Uprkovu by měla být dokončena koncem 
července, druhá etapa od Uprkovy po Banskobystrickou do konce listopadu. 
Způsobené nepohodlí je bohužel daní, byť logickou, za nezbytnou rekonstrukci 
inženýrských sítí. Nevyhnutelně se akce dotýká také organizace MHD, konkrétně 
vedení linky autobusu č. 65 přes část ulice Měřičkovy a ulicí Böhmovou, která bude 
v celém období provádění prací obousměrnou komunikací. Nebude zde tedy možné 
parkovat automobily.

Ing. Jan Klement, Odd. život. prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Nové internetové stránky místního sdružení ODS
Chceme-li v současné době získat jakékoliv informace, naskýtá se jako první, 

a mnohdy i jediný zdroj internet. Snad pro všechny subjekty, ať se zabývají 
čímkoliv, stává se nezbytným mít zde svou prezentaci.

Místní sdružení ODS, působící v Řečkovicích a na Mokré Hoře, právě zalo-
žilo na adrese www.ods.cz/os.brno-mesto/ms.reckovice-a-mokra-h své nové 
internetové stránky, zpracované v jednotném stylu, společném pro celou stranu. 
Použít lze také kratší a jednodušší adresu www.ods-reckovice-mokrahora.cz.  
Z ní budou hosté přesměrováni na první uvedenou adresu.

Zveme všechny zájemce nejen k návštěvě stránek zdejšího místního sdružení, 
nýbrž i celé ODS a jejích jednotlivých složek.  

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

památník s hvězdou, který byl odhalen místním národním výborem k 1. výročí osvobození 
Řečkovic – 9. května 1946. Jména padlých z řad místních řečkovických a mokrohorských 
obyvatel jsou uvedena na památnících obětí obou světových válek – v Řečkovicích 
v parku na Palackého náměstí a na Mokré Hoře vedle kapličky na Tumaňanově ulici.

Taková je historická skutečnost, přestože celých 40 poválečných let se smělo veřejně 
mluvit v souvislosti s osvobozováním Československa pouze o hrdinných rudoarmějcích, 
kdežto podíl např. rumunských vojáků, jakož i domácích odbojářů a statečných vlastenců 
byl záměrně zamlčován. Proto bylo nanejvýš spravedlivé rozhodnutí našeho místního 
zastupitelstva na počátku 90. let minulého století, kdy byl změněn text na pamětní desce 
památníku padlých za řečkovickou radnicí.  Naše současná úcta a vděčnost patří vedle 
sovětských vojáků i příslušníkům Královské armády rumunské.

Válečné škody v Řečkovicích měly za následek mnoho zničených domů a stavení 
(těžce poškozených, vyhořelých a zcela zničených); jejich výše dosáhla milionových 

částek. Jak místní lidé vzpomínali - když vcházeli do krytů, kvetly třešně, když ze sklepů 
vyšli – odkvétaly jabloně a svojí vůní omamovaly šeříky, které byly položeny na hroby 
padlých vojáků i místních spoluobčanů. Život se po dlouhých šesti letech ničivé války 
a nacistické okupace vracel do mírových časů. 

Dne 16. května 1945 při své cestě do Prahy navštívil prezident znovuobnovené 
Československé republiky dr. Edvard Beneš i těžce poškozené město Brno. Pozdravil shro-
mážděné Brňany z balkonu Nové radnice, prohlédl si nacistické popraviště v Kounicových 
kolejích a před odjezdem do Prahy zavítal i do Řečkovic.

Jan Jandl

Příspěvek byl sepsán za využití písemných vzpomínek Vojtěšky Matyášové 
„U nás skončila válka“.

Válka skončila v Řečkovicích v květnu 1945   (Dokončení ze strany 1)

ZÁJeZDY Pro SenIorY
Klub seniorů Kořenského 23a s podporou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory ve čtvrtek 16. května 
2013, odjezd v 7:00 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný 
návrat do 19:00 hodin. Trasa: Hradec nad Moravicí – návštěva a prohlídka 
zámku, Opava - prohlídka historické části města, Raduň – prohlídka zámku 
a oranžerie, Slezská Harta – návštěva přehradní nádrže. Přihlásit se lze osobně 
v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23a, v pátek 3. května 
a 10. května 2013 před přednáškou od 16:30 do 17:00 hod. Cena zájezdu 
150  Kč.
Klub seniorů Hapalova 20 s podporou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory ve středu 22. 
května 2013, odjezd v 07:30 hod. od pošty Brno 21, Kolaříkova 10, návrat ve 
večerních hodinách. Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder 
na Slovensku. Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 
604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské část Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory ve středu 12. června 2013, 
odjezd v 8:00 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat 
do 18:00 hod. Trasa: Luhačovice – prohlídka lázeňského města, Provodov 
– prohlídka poutního místa. Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, 
Hapalova 20, v pondělí 20. května nebo 3. června 2013 před přednáškou od 
16:30 do 17:00 hod. u paní Fialové, nebo na tel. čísle 607 962 895 v pracovních 
dnech mezi 16:00 - 18:00 hod.

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  

Sběrné středisko odpadů Hapalova  
změnilo od 4. dubna 2013 provozní dobu 

Od 4. dubna 2013 má sběrné středisko odpadů v ul. Hapalově otevřeno v tuto 
dobu:
pondělí:  13,00 – 18,00 hodin 
úterý až pátek:    9,00 – 13,00 a 14,00 – 18,00 hodin 
sobota a neděle:   9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin

Tato změna, kterou provozovatel střediska, tedy SAKO Brno, a. s., projednal 
s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, má být vstřícným krokem 
vůči pracujícím obyvatelům. Ti tak mohou využít provozní dobu v pozdějších odpo-
ledních hodinách.

Sběrné středisko v ul. Hapalově odebírá i nadále jen omezený sortiment odpadů, 
a to pouze komunální odpady a obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
těmito látkami znečištěné. Středisko tedy neodebere stavební a demoliční odpady či 
pneumatiky. Nepřijímá odpady od fyzických osob podnikajících ani od právnických 
osob ani takový odpad, který vznikl fyzickým osobám mimo území města Brna. 
Zpětný odběr elektrozařízení z domácností zde prováděn je.  Seznam všech sběrných 
středisek odpadů provozovaných městem Brnem naleznete na stránce www.sako.
cz/sso/seznam.

Podnikatelé a právnické osoby se musí obrátit na jiná zařízení, například na 
sběrné místo společnosti ASTV na Líšeňské 35 (po – so 7,00 – 17,00 hodin, ne 8,00 
– 14,00 hodin, tel. 606 078 829). Tam mohou zamířit i občané se stavební sutí a pneu-
matikami. Suť odebírá i recyklační dvůr firmy DUFONEV v Černovicích.

Ing. Jan Klement, Odd. život. prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Nepotřebný textil odveze firma  
28. a 29. května přímo od domovních dveří 
Oděvy, oděvní doplňky, obuv, bytový textil (povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, 

deky), kabelky a hračky můžou obyvatelé naší městské části odevzdat prostřed-
nictvím domovního sběru nepotřebného textilu, který společnost E+B textil ve 
spolupráci s Českým červeným křížem uspořádá v naší městské části ve dnech  
28. a 29. května 2013. Více se obyvatelé dovědí z letáčků, které naleznou před těmito 
termíny ve své poštovní schránce.

V uvedeném termínu můžou zájemci nepotřebný textil umístit mezi 16. a 18. 
hodinou před své domovní dveře. V případě potřeby dalších informací je k dispozici 
bezplatná linka 800 100 373.

Vše by mělo být čisté a zabalené nejlépe do igelitových pytlů a tašek. Veškeré 
odevzdané textilní materiály budou převezeny do specializované třídírny, kde budou 
dále ekologicky zpracovány. Část poslouží ke svému původnímu účelu především 
v rozvojových zemích, část bude využita na čisticí hadry, izolaci nebo na vlákna pro 
prvovýrobce oděvů. Pro odložení použitých textilních materiálů je také možno celo-
ročně využívat speciální kontejnery na textil umístěné v Brně na veřejně přístupných 
místech. Upozorňujeme, že tuto akci nepořádá městská část, nýbrž výše uvedená 
soukromá firma.

Ing. Jan Klement  
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení obyvatelé Řečkovic, 
děkujeme Vám všem, kteří jste v letošní jarní  
sbírce šatstva pro Charitu přinesli své dary  
do společenského centra Pivovar.
Druhý velký dík směřuje k vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům, kteří 
opět pomohli s propagací a poskytnutím potřebných prostor při zajištění 
sbírky. 
Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách.

Ing. František Svoboda, Diecézní charita Brno
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Nabízíme tyto akce:

Výtvarná imaginace jako prostředek sebepoznání a objevení 
vnitřních zdrojů tvořivý workshop pro dospělé spojený s relaxací
sobota 18. 5. 2013, od 9 do 12 hodin
Startovací cena 100 Kč za setkání.
K dispozici bude výtvarný materiál, káva, čaj, dobrůtky. Počet účastníků je 
omezen. S dalšími dotazy a přihláškami se prosím obracejte 
na Mgr. Janu Podzemnou: 608 644 313, dominocvc@gmail.com.

Pobytový tábor -TAJEMSTVÍ ČERNÉHO JANKA   
22. 7. - 28. 7. 2013
Pro děti od 8 let. Poznávání malebného kraje Bílých Karpat. Hry, soutěže, 
odměny. Návštěva zajímavých míst spojených s tradičními řemesly  
a folklorem. Spousta pestrého tvoření a táborové zábavy. Pro více infor-
mací použijte kontakt v hlavičce.

Příměstský výtvarný tábor 26. 8. - 30. 8. 2013
Pro děti od 6 let. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, práci  
s keramickou hlínou.
Tvořivé činnosti budeme střídat se spoustou her a zajímavých výletů.
Obědy jsou v ceně tábora. Cena 1100 Kč/týden. Možno i na jednotlivé dny. 
Pro více informací použijte kontakt v hlavičce.
Stále pokračuje registrace do výtvarných kurzů akreditovaných 
MŠMT.
Více informací na
www.batelier.cz/vytvarne-kurzy-v-brne/akreditovane-kurzy

Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

cVČ mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Nabídka akcí květen – začátek června
Keramické středy v 17.00 – 18.30 hodin. Cena: 150 Kč včetně výpalu a glazury. 
S sebou: přezůvky Přihlášky: Čáslavová 77 55 99 536.  
15. 5. Pitítko pro ptáky, 29. 5. Maják 12. 6. Mořská kompozice.
Pohádkový den aneb hrajeme si s barvami. V pátek 17. května od 17.00 do 
19.30 hodin. 
Program: tvoření na pohádkové téma, zábavné soutěže. Na zahradě nebo v budově, 
záleží na počasí. V tento den se probudí víly, skřítkové a další pohádkové bytosti. 
Přijďte se s námi potěšit. Penízky na materiál s sebou.
Řečkovické Potoulání, sobota 25. 5.  
Zveme všechny přátele pohybu na tradiční akci. Tématem akce budou vynálezy 
a vynálezci. 
Start před areálem bývalých kasáren, ul. T. Novákové mezi 9. - 10. hodinou. Cíl: oblí-
bený bufítek v Ivanovicích. V cíli bude táborák, obdržíte diplom a pamětní medaili. 
Trasa: Kasárna -  Duhová Pole – Medlánky - Velká Baba - Ivanovice  
(asi 6 km). S sebou: špekáčky a odpověď na otázku: „Kdo vynalezl vysavač?“ 
Akce se koná za každého počasí, kromě silného deště. Je vhodná pro všechny, zvláště 
pro rodiny s dětmi.  Startovné: 30 Kč za osobu. Info: 723 473 608.
Zahradní slavnost – v pátek 7. 6. od 17.00 do 19.30 hodin. 
Zveme vás na slavnostní zakončení školního roku.  
Program: Vystoupení některých kroužků, tvořivé dílničky, výstavka výrobků, nabídka 
kroužků na nový školní rok. Pro nejmenší bude v provozu skákací hrad. Dobrou 
náladu a drobné na materiál s sebou. Těšíme se na vás!
Prázdninová nabídka:
Miniškolka Rákosníček 
Denně v pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin. Věk 3 – 5 let.  
Cena za týden 1 500 Kč, možnost přihlásit dítě na jednotlivé dny.  
Cena za den 300 Kč.  Jídlo s sebou, možnost ohřátí obědu. Přihlášky, informace:  
Tereza Lišková 732 128 764. 
Nabídka letních táborů:
Pobytové: 
22. 7. - 26. 7. Meluzínka. Výtvarně hudební tábor v Kopánkách v Bílých Karpatech. 
Čáslavová 775 599 536. Cena: 3 000 Kč. 
22. 7. – 28. 7. Tajemství Černého Janka. Tábor s pestrým zaměřením v Maršově,  
podhůří Bílých Karpat. Psotová 732 325 457.  Cena: 3 050 Kč.
Příměstské: 
Tábor na kolech, 1. 7. - 4. 7. Pro děti od 3. tříd. Čáslavová 775 599 536.  
Prázdniny bez nudy, 8. 7. - 12. 7. Děti 7-12 let.  Volfová 606 206 477. 
Cesta kolem světa za 5 dní 15. 7. - 20. 7. Děti 5  - 10 let, Pospíšilová 739 283 230. 
Street 5. 8. - 9. 8. Výtvarně taneční tábor, děti od 6 let. Čáslavová 775 599 536. 
Sportovní tábor s výukou plavání 12. 8. - 16. 8. Děti od 6 let. Fleková 723 262 216.  
Pohádkový svět 19. 8. – 23. 8. Děti od 6 let. Lišková 732 128 764. 
Indiánské léto 26. 8. - 30. 8. Děti od 5 let. Psotová, 732 325 457, Pospíšilová 
739 283 230.
Informace, přihlášky: 
Více informací naleznete na našich stránkách:  
www.ddmhelceletova.cz/cvcmateridouska. 
Hlaste se co nejdřív, rezervujte si místa v táborech včas.

Další ročník středoškolské  
odborné činnosti je tady

Středoškolská odborná činnost je soutěž odborných a vědeckých prací středo-
školáků, která má mnohaletou tradici – letos probíhá již její 35. ročník. Na řečkovickém 
gymnáziu se jí účastní každý rok všichni žáci sext a je to jeden z mezníků v jejich 
studiu. V kvintě si každý žák zvolí téma své práce a pod vedením školitele z vědec-
kého pracoviště na některé z vysokých škol nebo Akademie věd a učitele gymnázia 
většinu školního roku, kdy navštěvuje sextu, práci sestavuje. Tradičně začátkem 
března pak proběhne školní kolo, ze kterého pak dobře zpracované a přednesené 
práce postupují do dalších kol – přes městské a krajské až do celostátního. Naši žáci 
tradičně dosahují vynikajících výsledků. Bez nadsázky můžeme říci, že gymnázium na 
ulici Terezy Novákové je dlouhodobě nejúspěšnější školou v soutěži SOČ v celé České 
republice. Tradičně se naši žáci umisťují na předních místech v celostátním kole.

Letos školní kolo proběhlo ve dnech 6. a 7. března a soutěžilo 67 prací. Mezi 
hosty jsme přivítali již tradičního návštěvníka školního kola pana náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, za obec pana starostu Mgr. Marka 
Viskota, nechyběli ani hosté z AV ČR (paní Ing. Irena Navrátilová, ředitelka kanceláře 
sdružení jihomoravských pracovišť), z Masarykovy univerzity (paní kancléřka Mgr. Iva 
Zlatušková nebo pan děkan přírodovědecké fakulty doc. Jaromír Leichmann), ale 
i mnozí další. Do městského kola postoupilo 55 prací a po městském kole, které 
proběhlo 10. dubna, do krajského kola postupuje 36 prací.

Děkuji všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a za vynikající práci, kterou 
odvedli. Postupujícím přeji, ať se jim i v dalších kolech ve vzrůstající konkurenci dobře 
daří. Zejména ale děkuji našim partnerům z vědeckých pracovišť a svým kolegyním 
a kolegům, že věnují našim žákům tolik energie.

RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel gymnázia

In  memoriam  
Josefa  Bořeckého

Věřte  mi,  přátelé  a  spoluobčané,  jen  velmi  těžko  se 
mi  píšou  tyto  řádky.    Jsou  vzpomínkou  na  člověka,  který 
byl  ještě  nedávno  v  plném  zdraví    mezi  námi,  na  člověka 
plného  energie  a  elánu,  na  člověka,  který  byl  kdykoliv 
připraven podat pomocnou ruku. 

Jožka Bořecký vedle své početné rodiny a práce ve firmě se rád a nezištně 
dělil o zbytky svého volného času s veřejností. Byl po tři funkční období členem 
Zastupitelstva Řečkovic a Mokré Hory za KDU-ČSL. Mnoho let byl členem výboru 
místní organizace této politické strany. V zastupitelstvu pak pracoval  jako před-
seda  kontrolního výboru a člen sportovní komise. Byl též jedním z obnovitelů 
řečkovického skautingu po roce 1989, byl vedoucím jeho 46. oddílu a v posled-
ních letech oddílu oldskautů. Byl i čelným představitelem řečkovického Orla. Byl 
to on, kdo se angažoval při budování dnešního sportovního a společenského 
orelského areálu na restituovaných pozemcích za řečkovickým  gymnáziem.

Jako hluboce věřící křesťan byl Jožka po celý život aktivním členem římsko-
katolické  farnosti  při  našem  kostele  sv.  Vavřince  a  dlouholetým  členem  farní 
rady. Při výčtu Jožkových aktivit bych mohl asi ještě dlouho pokračovat, a stejně 
bych si nebyl jistý, zda jsem na něco nezapomněl. Snad mi to bude v tuto chvíli 
odpuštěno.  

O tom, že byl Jožka Bořecký obecně vážen a ctěn, svědčí i mimořádně velká 
účast  přátel,  spolupracovníků  a  známých  na  jeho  pohřbu  v  sobotu  6.  dubna 
v Řečkovicích. Jsem přesvědčen, že v myslích nás všech, kdo jsme měli tu čest 
s ním kdy spolupracovat, zůstane Jožka jako člověk čestný, pracovitý, přátelský 
a zásadový. 

Requiescat im pace
Ivan Koláčný

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
zve všechny správné holky a kluky na tradiční

DĚTSKÝ DEN ZA RADNICÍ
KDY: pátek 31. května 2012 od 15:00 do 21:00 hodin
KDE: areál bývalého pivovaru na Palackého náměstí  
 v Řečkovicích
Děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavných soutěží a dalších atrakcí. 
Moderuje Veronika Poláčková. Za účast v soutěžích obdrží děti odměny. Na 
závěr se uskuteční opékání špekáčků. Spolupořadatelem akce je TJ SOKOL 
Řečkovice.

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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V březnu letošního roku 
oslavil Dětský lesní klub Sý-
korka v Brně-Mokré Hoře 
druhé narozeniny. Již třetím 
rokem poskytuje výchov-
ně-vzdělávací péči dětem 
ve věku 3-7 let. Sýkorka je 
inspirována lesními mateř-
skými školami, ve kterých 
děti tráví co nejvíce času 
venku. A nejinak je tomu 
i v Sýkorce.

 Za uplynulé dva roky si 
pedagogové a děti Sýkorky 
vyzkoušeli ledacos. Jak se jezdí na bobech nejen na sněhu, ale i na listí, jak se staví 
iglů ze sněhu či domeček z bláta, jak je skvělé být celý den v prosluněném zele-
ném lese i jak je dobrodružné brodit se potokem za deště a lézt po laně nataže-
ném mezi stromy, či kolik práce dá vlastnoručně si upéct chlebánek či vánočku.

Kromě každodenních zážitků v lesích kolem Mokré Hory děti podnikly spous-
tu výletů – na ořešínskou koňskou farmu, do divadla, plavily se na lodičkách po 
rybníce a navštívily též domov důchodců, kde babičkám odevzdaly vlastnoručně 
vyrobená sluníčka a strávily příjemné chvilky nad společným skládáním a malo-
váním obrázků.

V Sýkorce se každý měsíc konají slavnosti, a letos proběhly již dvě: Masopustní 
veselice a Jarní slavnost spojená s vynášením Morany. Jarní slavnost připadla na 
den, kdy bylo celé Brno zasypáno sněhem, a děti snad proto Moranu s oprav-
dovou radostí hodily do ohně a s vervou se vydaly do blízkého lesa hledat “líto”, 
symbol jara. Za chvilku bylo líto nalezeno a doufejme, že jaro teď už na sebe ne-
nechá čekat.

V jarním čase proběhne na Sýkorce ještě několik slavností (např. Otevírání stu-
dánek, Svatojánská slavnost), na které jste srdečně zváni. Program je vhodný pro 
rodiny s dětmi a bývá inspirován lidovými tradicemi. Všechny podrobné informa-
ce o slavnostech a dalším dění v Sýkorce najdete na našich webových stránkách 
skolka.eps.cz.

Ani v létě se nebude v Sýkorce zahálet – pro předškoláky bude připraven pří-
městský tábor s pestrým programem. Termín, cenu, přihlášku a všechny potřebné 
informace najdete na webových stránkách Sýkorky.

Sýkorka za svou existenci připravila dětem mnoho krásných zážitků a příští 
rok vypustí do světa první prvňáčky. Věříme, že se jim ve škole bude dobře dařit. 
Lesní kluby v tomto směru dosáhly nedávno velký úspěch – ministerstvo školství 
na základě svého průzkumu potvrdilo, že děti z lesních klubů jsou připraveny na 
školu na stejné úrovni jako děti z běžných školek, a proto podpoří vznik dalších 
lesních tříd u kamených mateřských škol. Přejeme Sýkorce a Sýkorčatům úspěšný 
let do dalších let. Být venku je totiž opravdu prima!

Barbora Pelánková  
Dětský lesní klub Sýkorka

Dětský lesní klub Sýkorka v Mokré Hoře 
oslavil již druhé narozeniny

Placená inzerce

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
příspěvková organizace

VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY:  ÚTERÝ 21. 5. 2013 
V KOLIK:  OD 10:00 – 18:00 HOD. 
KDE:  Domov Tereza
       Terezy Novákové 62a
       621 00  Brno, 2. patro

Jste srdečně zváni. Další informace na tel. čísle 549 275 855.

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením

Tereza
Vás srdečně zve na

STROM ŽIVOTA  
DOMOVA TEREZA

Přátelské posezení s hudebním doprovodem
16. května 2013 od 9:30 hod. 

v parku mezi bytovými domy Novoměstská 41 - 45,  
zastávka MHD č. 42, 70 Letovická v Brně - Řečkovicích.
Integrační akce se uskuteční pod záštitou náměstka primátora 

města Brna Ing. Olivera Pospíšila a za podpory starosty  MČ Brno 
Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka Viskota.

V doprovodném programu vystoupí žáci brněnských základních 
škol a členové spřátelených organizací.

S sebou: deka na sezení, deštník či slunečník.
Upozornění: Za deštivého počasí se akce neuskuteční.

O Hudbě a řeči na radnici
 Chtěla bych touto cestou poděkovat organizátorům krásného pořadu Hudba 

a řeč. Navštěvuji jej pravidelně, a vždycky jsem mile překvapena a opravdu duchovně 
obdarována. V době konání pořadu zde bývá zpravidla instalována nějaká pěkná 
výstava, takže kulturní lahůdky může člověk ve výstavní síni řečkovické radnice 
vnímat takřka všemi smysly. Viděli a slyšeli jsme tu už pěknou řádku skutečných 
mistrů hudby, slova i výtvarného umění, a já jsem za to velice vděčná. Naposled byl 
večer Hudby a řeči v úterý 19. března 2013, kdy pan Mgr. Jirka Mottl  uvedl řeč pana 
Zdeňka Junáka a hudbu v podání Nostalgia kvarteta, na zdech visely líbezné obrázky 
z Vysočiny paní arch. Puchýřové, na bocích stály kouzelné figurky keramičky paní 
Ladislavy Břečkové. A tak mě ten večer při cestě domů ani nevadila ošklivá zima, 
protože jsem v duchu viděla rozkvetlou stráň u Sněžného. Nevadilo mně hvízdání 
meluzíny, protože jsem si prozpěvovala jednu krásnou filmovou melodii, jak ji hrálo 
kvarteto. Nevadil mně mráz, protože mě u srdíčka hřála krásná a vtipná slova oblíbe-
ného brněnského herce. Takže, milí kulturní pracovníci na řečkovické radnici, ještě 
jednou díky, a budu se zase těšit na shledanou při hudbě a řeči.

Marie Kalová
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI a vyučuji angličtinu a francouzštinu-všechny věkové  
kategorie - odbornost a praxe. Tel. 775 104 820,  
e-mail: hanahajkova@centrum.cz

PROVÁDÍME klempířské, pokrývačské a tesař. práce. Tel.: 603 510 009

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka.Tel.: 776 670 520, 511 141 450

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole, 
tram. 1, zast.  Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice.

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

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,  
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!

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

LANOLIN na praní - 4v1 na 100%, www.ekomarket.cz,  
tel.: 725 249 472, prodej a výdej Brno-Řečkovice

DĚTSKÉ tábory - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, pro teenagery.  
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

MASÁŽE  Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23

MUŽ V AKCI - řemesla pro váš byt, dům a zahradu.  
Kvalita a spolehlivost. Kadlec, tel.: 725 421 875

KOUPÍM byt 2+1 a větší, ne přízemí, balkón podmínkou. 
Seriozní jednání. Tel.: 775 667 214 

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

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v Klubíku v Řečkovicích, Banskobystrická 2a 
www. klubik.info, „Pevnost Boyard“,  5.-9. 8. a 12.-16. 8. 2013  
tel.: 604 566 997, e-mail.: brtovi@seznam.cz

MONTÁŽ dřevěných a plovoucích podlah. Tel.: 603 510 009

PRONÁJEM garáže v Řečkovicích pod hřbitovem. Tel.: 605 11 84 84 

AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04

HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, 
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009

AKCE! KADEŘNICTVÍ  LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 ( 300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih  
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis. 
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,  
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699

PRONAJMU garáž, Řečkovice u hřbitova, rudolf.trhlik@seznam.cz

VÝUKA hry na zob. flétnu, kytaru, keyboard, akordeon.  
Tel.: 776 684 626

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.  
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.  
Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE – Novoměstská 43(naproti Top Moravia) 
!!!NOVĚ – sleva přezutí jednoho kola za 125,-!!! 
/uvedená cena je za demontáž,montáž,vyvážení kola do 16“/ 
     POZOR-pro naše zákazníky předprodej letních pnenumatik 
                                     !!!! SE SLEVOU AŽ 50% !!!! 
165/70 R14 od 935,-195/65 R15 od 1.190,- 205/55 R16 od 1.370,- 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod., So 8-12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérky,  
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,  
www.studio-silent.cz

DOPRAVA PRO SENIORY, na nákupy, k lékaři a pod. 
Úklid a ostatní péče dle dohody. Tel.: 606 816 845 J. Skotal

PRODÁM GARÁŽ v Řečk. Na Špici. Cena dohodou. Tel.: 606 171 116

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137,  Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel.: 533 424 046

www.nostalgie.cz

Placená inzerce

Placená inzerce Placená inzerce

Je až neskutečné, jak krátká doba je jeden rok. Alespoň mi to tak připadá v souvis-
losti s každoročním konáním Dne boje proti rakovině, tzv. Květinovým dnem. S ním je 
spojena sbírka, pořádaná zpravidla uprostřed měsíce máje. Letos bude třetí středu, 
tj. 15. května 2013.

Tato akce je v Řečkovicích již tradicí, a proto i letos budou dobrovolníci z řad členů 
KDU-ČSL nabízet k prodeji za obvyklých 20 Kč žluté květiny. Svým příspěvkem opět 
podpoříte financování projektů na záchranu mnoha lidských životů. U nás v České 
republice je to zvláště aktuální, neboť podle statistik patříme k nejvíce rakovinou 
zasaženým zemím světa, v některých dokonce držíme primát.

Tak jako u mnoha podobných dobročinných akcí, tak i u této může hrozit zneužití. 
Nabádáme proto občany, aby se nebáli prověřit si prodávající. Musí mít u sebe průkaz 
opravňující k prodeji s číslem, které musí korespondovat s číslem výběrčího vaku 
na peníze, a také občanský průkaz. Chodí se po dvojicích až trojicích, vždy alespoň 
jeden musí být dospělý člověk. Pro upřesnění uvádíme jména osob, které se musí 
v takového skupince nacházet. Jsou to: Kateřina Svobodová, Jiří Prchal, Petr Roháček, 
Kateřina Roháčková, Petr Prokš a Karolína Kolářová.

Zbývá ještě dodat, že prodej bude probíhat na obvyklých místech: na trase od 
konečné tramvaje č. 1 po Palackého nám., dále v obchodním středisku Vysočina 
a kolem pošty a v sídlišti nad Gymnáziem T. Novákové.

Děkujeme předem za vaši štědrost a těšíme se na setkání.
Jiří Prchal

Květinový den je opět tady!
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 1. liga mužů (sportovní areál při ZŠ Novoměstská) 
12. 5.  1. NH Brno : Krčín 14:00 hod. 
18. 5.  1. NH Brno : Plzeň-Újezd 16:00 hod. 
19. 5.  1. NH Brno : Nýřany 11:00 hod.
Badminton – 3. a 4. liga (Yonex aréna Jehnice) 
BC SmartLife Řečkovice A a B 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Fotbal - II. třída, městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
4. 5.  SK Řečkovice : Bílovice n/Sv.  16:30 hod. 
11. 5.  SK Řečkovice : Lelekovice 16:30 hod. 
16. 5.  SK Řečkovice : Líšeň C 17:30 hod. 
25. 5.  SK Řečkovice : Slovan B 16:30 hod.
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala) 
VALOSUN KP Brno – konečné 6. místo 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala) 
Tango Brno, zápasy play off 
Helas Brno – konečné 7. místo 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
VK KP Brno – konečné 7. místo 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
KP Brno, zápasy skupiny A2 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Termínovou listinu na měsíc červen zasílejte nejpozději do 15. 5. na adresu 
foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Oddíl národní házené 1. NH BRNO získal 1. místo v 39. ročníku Českého po-
háru mužů ročníku 2012/2013. 

Obhájil tak prvenství z loňského roku a tento titul za své desetileté existence získal 
již potřetí. Ke svému 10. výročí založení tak splnil jeden ze svých cílů a tím věnoval 
pěkný dárek jak sám sobě, tak i svým příznivcům. Finále se uskutečnilo dne 30. 3. 
2013 v Praze – Čakovicích za účasti družstev TJ PLZEŇ – ÚJEZD, TJ DIOSS NÝŘA-
NY, TJ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ a 1. NH BRNO. Poprvé se finálový turnaj hrál 
v jednom dni, každé družstvo odehrálo tři utkání. Průběh jednotlivých zápasů potvrdil 
náročnost turnaje a fyzické i psychické vypětí všech hráčů. 

Tentokrát již cesta k vítězství nebyla tak jednoduchá, jak tomu bylo ve čtvrtfiná-
lové a semifinálové skupině, kdy pokaždé oddíl 1. NH BRNO zvítězil bez ztráty bodů. 
Očekávání finálových bojů se naplnilo, rozhodující zápasy pro Brno byly s Nýřany 
a Plzní. Oba dva zápasy skončily remízou. 
Sestava družstva 1. NH BRNO: 

 Zleva dole: Tomáš VÁŠA, Leoš NOVÁČEK, Jan ULRYCH, Tomáš OREL,  
Pavel PASTUCHA, Jan MUSIL a David MŰHLHANDL 
Zleva nahoře: Miloš KLEPÁČEK, Oldřich NĚMČÁK, Zdeněk FILÍPEK, Jan KOŠŤÁL,  
Jan ŠIMEČEK, Marek NOVOTNÝ, Karel FEJFAR a Dušan SESTRIENKA 
V rámci finálového turnaje Českého poháru probíhá i vyhodnocení a ocenění 
jednotlivců. I v této soutěži naši borci obstáli a z hráčů 1. NH BRNO byli vyhlášeni 
a oceněni:  nejlepší brankář turnaje: David MŰHLHANDL, 
 nejlepší střelec turnaje: Tomáš ULRYCH. 
Vážení sportovní přátele, dojděte povzbudit 1. NH BRNO v prvoligových utká-
ních, rozpis najdete na našich stránkách: www.1nhbrno.cz. 

Ing. Dušan SESTRIENKA

1. NH BRNO - VÍTĚZ 39. ROČNÍKU ČESKÉHO POHÁRU Rekonstrukce koupaliště Dobrovského
Z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových 

technologií a dále z důvodu rekonstrukce objektu Dobrovského 29 bude provoz 
koupaliště Dobrovského v letním období 2013 zrušen. Slavnostní otevření rekon-
struovaných bazénů je plánováno na rok 2014.

Mgr. Olga Pelcová 
pracovnice pro styk s veřejností ÚMČ Brno-Královo Pole 

STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI ŽIVOTY  
43 OSOBÁM

Z chodby nevyzvednutý jídlonosič, přeplněná poštovní schránka, ale 
třeba i z vozidla neodklizený sníh. Podcenit některou takovou indicii není 
radno.  Za dveřmi bytu se totiž může nacházet osoba, která svádí nerovný 
boj se zdravotními komplikacemi. Každá minuta netečnosti okolí může být 
osudová.

Oznámení o osobách, které přestaly komunikovat s okolím, na tísňové lince 
156 neubývá, a tak strážníci MP Brno i několikrát týdně vyjíždějí prověřit podněty 
volajících. Cestu k převážně starším osobám, které si nedokážou ve svém bytě 
vlastními silami pomoci, nezřídka komplikují bezpečnostní zámky na dveřích. 
Díky speciálnímu výcviku, kterým procházejí strážníci z Jednotky operativního 
zásahu, však vždy umí dotyčnou osobu z úskalí vymanit a nezřídka způsobem, 
při němž se až tají dech. Také zásluhou výcviku pro práci ve výškách strážníci do-
kážou za pomocí slaňovacích technik překonat prakticky každou překážku a do 
chvíle, než dorazí pracovníci záchranky, umí osobě poskytnout okamžitou první 
pomoc a další potřebnou péči. Někdy je na počátku všech problémů jen chvilko-
vá nevolnost, jindy jde o vyčerpání či dehydrataci a pád v některé z místností je 
nevyhnutelný. Umožňují-li to seniorovi, který se ocitl ve svízelné situaci, pohybo-
vé schopnosti a bytové dispozice, doporučuje se, aby se pokusil přivolat si pomoc 
například klepáním holí do radiátoru.

Neocenitelnou spolupráci skýtají strážníkům všímaví sousedé. S jejich vydat-
ným přispěním realizovaly hlídky MP Brno v uplynulém roce 68 výjezdů, při kte-
rých 43 osobám strážníci zachránili život tím, že s využitím zákonných oprávnění 
vstoupili do bytu a umožnili přístup zdravotníkům. Bohužel v devíti případech 
bylo veškeré vynaložené úsilí marné a lékař konstatoval úmrtí.

Buďme prosím pozorní a nepřehlížejme ve svých domech byť i zdánlivé 
maličkosti. A máme-li sebemenší pochybnost, že něco není v pořádku, volejme 
v kteroukoli denní dobu linku 156.  

Pavel Šoba, MP Brno
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�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Srdečně zveme

PĚVECKÝ KONCERT
v neděli 12. května v 16.00

ABSOLVENTSKÝ A ŽÁKOVSKÝ KONCERT
v úterý 21. května v 17.30 v sále školy

Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci květnu 2013:
6. 5. v 18 hod., sál školy 
Oborový večer pěveckého oddělení
8. 5. v 17 hod., Mahenovo divadlo 
Slavnostní taneční koncert k 55. výročí založení školy
13. 5. 18 hod., sál školy 
Koncert z díla M. Bártka /za účasti autora/ a R. Zavadila 
14. 5. v 16:30 hod., sál školy 
Oborový večer smyčcového oddělení
14. 5. v 18 hod., sál školy 
Žákovský koncert 
15. 5. v 19 hod., Besední dům 
Koncert Mladých brněnských symfoniků se sólisty /B. Jelínko-
vá, A. Plšek, H. Sapáková /
16. 5. v 15-18 hod. 
Přijímací zkoušky III. 
16. 5. v 18 hod., sál školy 
Společný podvečer s akordeony 
21. 5. v 18 hod., sál školy 
Absolventský koncert II.
22. 5. v 17 hod., sál školy 
Oborový večer klavírního oddělení
22. 5. v 19 hod., Semilasso 
Jarní koncert Helfertova orchestrálního sdružení  
/ sólisté V. Špaček, M. Palát - klavír /
23. 5. 18 hod., sál školy
Absolventský koncert /L. Morysová, A. Plšek – akordeon, 
J. Sapák – trubka./
27. 5. v 16. 30 hod., Divadlo Barka 
Jarní taneční koncert
28. 5. v 18 hod., Besední dům 
Koncert komorních her v rámci projektu Mozartovy děti  
/Musica ornativa/
29. 5. v 18 hod., sál školy 
Žákovský koncert

Srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Ani se člověku nechce věřit, že je 
tomu již téměř 9 let,  co do malířského 
nebe odešel  vzácný člověk, malíř se 
srdcem na dlani Jan Hruška.  Ač původem 
z nedalekých Lysic, stal se za léta práce 
u nás zaníceným řečkovickým patri-
otem.  O tom, že měl Řečkovice a jejich 
občany rád, svědčí i rozsáhlá kolekce jeho 
obrazů, které věnoval naší radnici a všem 
Řečkovanům.  A že měli naši lidé rádi 
jeho, o tom zase svědčí stálý zájem o jeho 
tvorbu i o jeho životní osudy.  Dne 29. května tohoto roku by se Jan Hruška dožil 
95 let, a tak se jeho dlouholetý životní souputník a manažer Ladislav Pukl rozhodl 
uspořádat v naší galerii vzpomínkovou výstavu na tohoto mimořádného umělce 
a člověka. Spolu s přibližně 20 obrazy Jana Hrušky, zapůjčenými z mistrovy pozů-
stalosti, zhlédnou návštěvníci  i  reprezentativní výběr z tvorby našich současných 
žijících umělců -  malířky Aleny Skalické a Jiřího Betlacha.

Na rozdíl od neprodejných obrazů Jana Hrušky budou zajímavá a atraktivní 
díla  Aleny Skalické i Jiřího Betlacha volně k prodeji. Společná výstava tří umělců 
s názvem Vidění světa tří generací bude slavnostně zahájena v pátek 10. 
května v 17 hod. a potrvá do následující neděle 19. května.  Pro veřejnost bude 
přístupná  v obvyklém provozním režimu:  v pracovní dny od 14 do 17 hodin, 
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

Na setkání s vámi se za celou komisi kultury a informací těší   
Ivan Koláčný, předseda komise.

Před 95 léty se narodil mistr Jan Hruška

V březnu oslavila své jubileum
Vlasta  CULKOVÁ 80 let

Anna  KOVÁŘOVÁ 97 let 
Milada  HAVELKOVÁ 93 let
Vladimír  ŠVANDA 93 let 
Jarmila  HOFÍRKOVÁ 91 let 
Antonín  ŠTOURAČ 90 let
Amálie  BUREŠOVÁ 90 let
Lubomír  BRANDSTÄTTER 85 let
Jiřina PÁRTLOVÁ 85 let
Jiří TRÁVNÍČEK 80 let 
Alenka  TRÁVNÍČKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší  
přeje redakce.

V dubnu oslavili své jubileum

Moravská vinařská tématika je stále přitažlivější
Když jsme před dvěma lety učinili první 

pokus o přiblížení historie a současnosti mo-
ravského vinohradnictví a vinařství formou 
odborné přednášky s besedou, netušili jsme 
jaký ohlas tento počin bude mít. Že je tato 
tématika stále atraktivní, o tom jsme se měli 
možnost přesvědčit ve čtvrtek  11. dubna 
v podvečer, na již třetí akci tohoto druhu s na-
šim předním enologem Doc. Ing. E. Postbieg-
lem, CSc.  Jeho úkolem tentokrát bylo kromě 
krátkého historického exkusu do pěstování vinné révy u nás přiblížit a na vzorcích vín 
ozřejmit krajové odlišnosti  bílého vína středoevropsky  populární odrůdy Veltlínské 
zelené. Ke srovnání byla k dispozici vína ze znojemské podoblasti - z obce Hrušovany 
nad Jevišovkou, dolnorakouského Weinviertlu z Kremsu a ze slovenské Malokarpatské 
oblasti z okolí Pezinoku. Srovnávány byly vzorky z roku 2011 v kvalitě pozdní sběr a jí 
odpovídající jakostní kategorii příslušné země.  Jako na obou předešlých besedách 
o víně i tentokrát se sešlo bohatě přes třicet zájemců, a nebýt vlídného, leč důraz-
ného zásahu vedení radnice, byla by diskuse pokračovala snad až do půlnoci. Díky 
za tuto akci patří organizátorům z výboru pro národnostní menšiny, přednášejícímu 
doc. Postbieglovi i sponzorovi , jenž si nepřeje být jmenován. A tak odcházeli všichni 
účastníci čtvrtečního večera s příjemným zážitkem a nadějí na podzimní pokračování 
opět o moravských vínech.

Ivan Koláčný,  
předseda výboru pro národnostní menšiny


