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ČÍSLO 7.-8.,  ROČNÍK XX 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ČERVENEC-SRPEN 2011

6. – 7. SRPNA 2011
MČ BRNO-ŘEČKOVICE 

A MOKRÁ HORA

ORIENTAČNÍ PROGRAM VAVŘINECKÝCH HODŮ

V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení.
Kolotoče a houpačky za radnicí.

Předprodej vstupenek od 27. 7. do 5. 8., v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý,  
čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 hod, na podatelně úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

SOBOTA 6. 8.

  9:00  Stavění máje
15:00  Slavnostní průvod stárků 
  Předání hodových práv stárkům
16:00  Úvodní tanec v podání stárků
16:30  Bojané, dechová hudba
17:30  Vystoupení stárků
18:00  Bojané
19:30  Vystoupení stárků
20:30  Bojané
22:30  The Beatles Revival
  0:30  Ukončení zábavy
  1:30  Uzavření areálu

NEDĚLE 7. 8.
10:00  Slavnostní mše v hodovém areálu
15:00  Zahájení nedělní hodové zábavy
  Beseda v podání stárků
15:30  Májek, cimbál
16:00  Představení pro děti (v zasedací místnosti  
  na radnici)
16:00  Májek, vystoupení folklórního souboru
17:30  Traditional Star Band, k tanci i poslechu
19:00  Vystoupení stárků
19:15  Traditional Star Band, k tanci i poslechu
20:30  Ukončení hodů za účasti stárků
22:00  Uzavření areálu
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10. schůze RMČ se konala 1. 6. Rada:
•	 projednala	návrh	závěrečného	účtu	městské	části	za	rok	2010,

•	 schválila	věcný	dar	v	hodnotě	5	000	Kč	oddílu	Basketbal	SK	KP	
na	Řečkovické	sportovní	odpoledne,	konané	17.	6.,

•	 schválila	 postup	 při	 výběru	 nájemníků	 bytů	 v	 nástavbě	 na	
domě	Žitná	7,

•	 schválila	 žádost	 určenou	 městu	 Brnu	 na	 poskytnutí	
2	 500	 000	Kč	 na	 rekonstrukci	 prostor	 v	 pavilonu	 C	 Základní	
školy	 Novoměstská	 21,	 aby	 zde	 mohla	 být	 zřízeno	 jedno	
oddělení	mateřské	školy	(pro	25	dětí),	jehož	provoz	by	měl	být	
zahájen	do	konce	letošního	roku,

•	 schválila	smlouvu	o	dílo	s	Ing.	Vladimírem	Lorenzem,	Nezvalova	
6,	 Brno,	 na	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 nového	
parkoviště	v	Sibiřské	ulici,

•	 schválila	smlouvu	o	dílo	s	 firmou	SKR	stav,	s.	 r.	o.,	Nováčkova	
18,	 Brno,	 na	 opravu	 přístupových	 ploch	 před	 ZŠ	 Horácké		
nám.	13,

•	 projednala	majetkové	záležitosti,

•	 projednala	koncept	nového	územního	plánu	města	Brna,

•	 souhlasila	s	první	fází	rekonstrukce	budovy	gymnázia,

•	 souhlasila	se	zařazením	plochy	o	výměře	20	m2	vedle	objektu	
nákupního	střediska	Kolaříkova	3	jako	tržního	místa	určeného	
k	 prodeji	 zemědělských	 produktů	 z	 automobilu	 do	 Tržního	
řádu	města	Brna,

•	 projednala	zprávy	předložené	jednotlivými	komisemi.

VI. zasedání ZMČ se konalo 16. 6. 
Zastupitelstvo:
•	 projednalo	a	schválilo	potřebná	rozpočtová	opatření,

•	 souhlasilo	 bez	 výhrad	 s	 celoročním	 hospodařením	 městské	
části	 za	 rok	 2010	 a	 schválilo	 závěrečný	 účet	 městské	 části	 za	
loňský	rok,

•	 projednalo	 plnění	 rozpočtu	 bytového	 hospodářství	 za	 leden	
–	březen	2011,

•	 schválilo	 kritéria	 výběru	 žadatelů	 o	 sociální	 byty,	 zřízené	
městem	Brnem,

•	 schválilo	kritéria	výběru	žadatelů	o	byty	v	nástavbě	na	domě	
Žitná	7,

•	 projednalo	majetkové	záležitosti,

•	 projednalo	 koncept	 nového	 územního	 plánu	 města	 Brna	
a	schválilo	připomínky	k	tomuto	konceptu,

•	 projednalo	návrh	obecně	závazné	vyhlášky	města	Brna,	kterou	
se	 stanovují	 podmínky	 pro	 spalování	 suchých	 rostlinných	
materiálů,	nenavrhlo	pro	naši	městskou	část	žádné	podmínky	
pro	spalování	těchto	materiálů,

•	 schválilo	svůj	nový	jednací	řád,

•	 projednalo	zprávy	předložené	jednotlivými	výbory.

11. schůze RMČ se konala 22. 6. Rada:
•	 projednala	 plnění	 rozpočtu	 městské	 části	 za	 leden	 –	 květen	

2011,

•	 projednala	bytové	záležitosti,

•	 schválila	 jako	 dodavatele,	 který	 vymění	 plastové	 uzávěry	
studené	 a	 teplé	 vody	 v	 bytových	 domech	 Novoměstská	 23	
–	41,	firmu	OSS	Brno,	s.	r.	o.,	Myslivečkova	8,	Brno,

•	 schválila	 jako	 dodavatele,	 který	 vymění	 zásobní	 nádrž	 na	
teplou	vodu	v	 tzv.	bojlerovně	bytového	domu	Novoměstská	
25,	firmu	TB	služby,	s.	r.	o.,	Janouškova	1a,	Brno,

•	 schválila	smlouvu	o	dílo	s	firmou	LDT,	spol.	s	r.	o.,	Vránova	64,	
Brno,	na	opravu	vstupu	ZŠ	Novoměstská	21,

•	 schválila	smlouvu	o	dílo	s	firmou	A+J	pokrývači,	s.	r.	o.,	Jarní	32,	
Brno,	na	opravu	střechy	MŠ	Novoměstská	1,

•	 schválila	 smlouvu	 o	 dílo	 s	 firmou	 INTER-STAV,	 spol.	 s	 r.	 o.,	
Jamborova	32,	Brno,	na	opravu	zdravotně	technické	instalace	
a	kuchyně	v	MŠ	Kárníkova	4,

•	 projednala	majetkové	záležitosti,

•	 schválila	smlouvu	o	dílo	na	úpravu	svahu	v	ulici	bratří	Křičků	
s	firmou	Agromeli,	spol.	s	r.	o.,	Olomoucká	178,	Brno	(jedná	se	
o	protierozní	opatření,	původně	vybraná	firma	odstoupila	od	
záměru	tyto	práce	provést),

•	 projednala	zprávy	předložené	jednotlivými	komisemi.
L. F.

Informace ÚmČ

Zpráva z 10. a 11. schůze RMČ a z VI. zasedání ZMČ

Termín zasedání ZMČ
VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2011 od 15:00 hod. 
v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11. 
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ

Sdělení Policie ČR
Od	 1.	 7.	 2011	 bude	 nepřetržitě	 pod	 dobu	 24	 hodin	
denně	 otevřeno	 Obvodní	 oddělení	 PČR	 Brno-
Královo	 Pole	 na	 ul.	 Malátové	 č.	 3	 PSČ	 602	 00,	 které	
bude	 přijímat	 oznámení	 občanů.	 V	 případě	 ozná-
mení	 a	 podnětů,	 které	 snesou	 odklad,	 doporučuji	
oznámení	 podávat	 v	 pracovní	 dny.	 K	 podávání	 ozná-
mení	 a	 podnětů	 je	 možno	 využívat	 psaná	 sdělení		
i	osobní	oznámení.
Kontakty: 
tel: 974624712 nebo 541211774
fax: 974624745
e-mail: bmkrpole@mvcr.cz
Vedoucí: npor. ing. Petr Kuča 
mobil: 724 273 002, tel: 974624725
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Pronájem bytů v nástavbě na domě Žitná 7
Na	 konci	 letošního	 října	 bude	 dokončeno	 deset	 nových	 bytů	

v	nástavbě	na	domě	Žitná	7.
Dům	 Žitná	 7	 prochází	 celkovou	 regenerací	 a	 v	 domě	 bude	

vybudován	nový	výtah.	Typy	bytů,	 jejich	velikost	a	výše	měsíčního	
nájemného	jsou	uvedeny	v	následující	tabulce:
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A1 – 2+kk 45,85 6,21 1,74 49,82 4483,80

A2 – 2+kk 45,85 6,21 1,74 49,82 4483,80

B1 – 1+kk 31,57 2,77 - 32,95 2965,50

B2 – 1+kk 31,69 2,77 - 33,07 2976,30

C1 – 1+kk 36,52 2,77 - 37,70 3393,00

C2 – 1+kk 36,52 2,77 - 37,70 3393,00

D1 – 2+kk 48,25 - - 48,25 4342,50

D2 – 2+kk 48,25 - 1,74 49,12 4420,80

E1 – 3+kk 66,60 - 1,74 67,47 6072,30

E2 – 3+kk 66,60 - 1,74 67,47 6072,30

Byty	 budou	 pronajaty	 zájemcům,	 kteří	 podají	 u	 pronajímatele	
v	 termínu	 do	 31.	 8.	 2011	 žádost	 o	 byt	 na	 předtištěném	 formuláři	
„Žádost	o	byt	v	nástavbě	Žitná	7“.	

Žadatel	 o	 byt	 musí	 splnit	 předpoklady	 uvedené	 v	 Pravidlech	
pronájmu	bytů	v	domech	v	majetku	statutárního	města	Brna	a	pod-
mínkách	zajišťování	bytové	náhrady.		Žadatel	o	byt	musí	být	zletilý,		
žadatel	 	ani	 jeho	manžel(ka)	nesmí	vlastnit	v	ČR	bytový	či	 rodinný	
dům,	byt	a	ani	nesmí	být	nájemci	bytu	na	dobu	neurčitou,	žadatel	
ani	 jeho	 manžel(ka)	 nepodali	 žádost	 o	 byt	 u	 jiné	 městské	 části,	
žadatel	 pobývá	 na	 území	 ČR	 v	 souladu	 s	 právními	 předpisy	 o	 po-
bytu	 cizinců.	 Formulář	 žádosti	 lze	 vyzvednou	 na	 bytovém	 odboru	
městské	části,	k	dispozici	je	též	na	internetových	stránkách	městské	
části:	www.reckovice.cz

Podané	žádosti	budou	 rozčleněny	do	skupin	podle	požadova-
ného	bytu	a	obodovány	v	souladu	s	kritérii	schválenými	zastupitel-
stvem	městské	části:

Kritéria výběru žadatelů o byt v nástavbě na domě Žitná 7

1)	 Zdroj	příjmů	žadatele
a)	 zaměstnání,	podnikání,	důchod	(starobní,	invalidní	-	invalidita	

třetího	stupně)	 8	b.
b)	 mateřská	dovolená,	částečný	invalidní	důchod		

-	invalidita	prvního	a	druhého	stupně,	rodičovský		
příspěvek,	dávky	pěstounské	péče	 6	b.	

c)	 dávky	sociální	péče,	jiný	nebo	žádný	příjem	 0	b.

Je-li	žadatel(ka)	ženatý	či	vdaná	nebo	se	žadatel	chce	do	nového	
bytu	 stěhovat	 s	 partnerem(kou),	 vypočte	 se	 bodové	 hodnocení	
jako	průměr	bodového	hodnocení	obou	manželů/partnerů	(neplatí	
u	 manželů	 v	 rozvodovém	 řízení).	 V	 případě	 mateřské	 dovolené	
a	 rodičovského	 příspěvku	 náleží	 bodové	 hodnocení	 pouze	 tehdy,	
jestliže	 bezprostředně	 před	 odchodem	 na	 mateřskou	 dovolenou	
byla	žadatelka	(příp.	žadatel)	alespoň	šest	měsíců	souvisle	zaměst-
nána	(jinak	0	bodů).	

2)	 Žadatel	bydlí	v	nájmu	či	podnájmu	s	nájemným
a)	 vyšším	než	120	Kč/m2/měsíc	 1	b.
b)	 nižším	než	120	Kč/m2/měsíc	 0	b.	

Nutno	doložit	platnou	nájemní	či	podnájemní	smlouvou.	

3)	 Vážné	důvody	svědčící	pro	přidělení	bytu
a)	 nevhodnost	stávajícího	ubytování	(zdravotní	závadnost	

stávajícího	ubytování	nebo	jeho	nevhodnost	vzhledem	
k	věku	či	zdravotního	stavu	žadatele)	 3	b.

b)	 nevhodné	prostředí	pro	výchovu	a	vývoj	nezletilých		
dětí	 3	b.

c)	 bytová	náhrada	po	rozvodu	 2	b.
d)	 jiné	vážné	prokázané	důvody,	uznané	bytovou	komisí	 3	b.	

Důvody	 je	 třeba	 v	 případech,	 ve	 kterých	 je	 možno	 tak	 učinit,	
doložit	příslušnými	doklady	(např.	lékařským	posudkem).	

Body	 náleží	 pouze	 za	 nejvýše	 hodnocenou	 situaci,	 nelze	 je	
sčítat.	

Výběr	nájemců	provede	rada	městské	části	po	projednání	v	by-
tové	komisi	nejpozději	do	konce	měsíce	října	2011.	

Výši	měsíčního	nájemného	v	bytech	v	nástavbě	domu	Žitná	7	
stanovila	rada	městské	části	na	90,-	Kč	za	m2	započitatelné	podla-
hové	plochy	bytu.

Nájemní	 smlouva	 bude	 s	 vybraným	 nájemcem	 uzavřena	 na	
dobu	 určitou	 dvou	 let,	 po	 uplynutí	 této	 doby	 bude	 možno	 ji	
prodloužit	na	dobu	určitou	i	neurčitou.

Ing. Renáta Fornůsková 
vedoucí bytového odboru ÚMČ

Činnost oddělení životního prostředí ÚMČ
Veřejná zeleň:
–	 zajišťuje	správu	ploch	veřejné	zeleně	vč.	hřišť	a	pískovišť	a	volných	neudr-

žovaných	ploch	kromě	uličních	stromořadí	a	silniční	zeleně;	zabezpečuje	
asanaci	dřevin	na	těchto	plochách;

–	 zajišťuje	 dohled	 nad	 prováděním	 údržby	 ploch	 zeleně	 všech	 vlastníků	
pozemků	na	území	městské	části;

–	 vede	 a	 aktualizuje	 evidenci	 ploch	 veřejné	 a	 omezeně	 přístupné	 zeleně	
na	území	městské	části	a	přejímá	nově	vybudované	plochy	zeleně	v	ma-
jetku	města	do	své	správy;

–	 vydává	povolení	ke	kácení	dřevin	a	pozastavuje,	omezuje	nebo	zakazuje	
kácení	dřevin,	ukládá	náhradní	výsadbu	a	kontroluje	její	provedení,	vede	
přehled	pozemků	vhodných	k	náhradní	výsadbě;

–	 spolupracuje	s	příslušným	orgánem	při	projednávání	přestupků	a	jiných	
správních	 deliktů	 na	 úseku	 nepovoleného	 kácení	 stromů	 rostoucích	
mimo	les.

Odpady a autovraky:
–	 spolupracuje	s	MMB	a	provozovatelem	při	zajišťováníčinnosti	sběrného	

střediska	odpadů;
–	 vyjadřuje	 se	 k	 místům	 k	 odkládání	 nebezpečných	 složek	 komunálních	

odpadů;
–	 provádí	 likvidaci	nelegálních	 skládek	odpadu	na	pozemcích,	o	které	 se	

stará	městská	část;
–	 kontroluje	 využívání	 zavedeného	 systému	 pro	 nakládání	 s	 komu-

nálním	odpadem	az	da	 se	 fyzická	osoba	zbavuje	odpadu	v	 souladu	se	
zákonem;

(pokračování na straně 4)
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(dokončení z strany 3)

–	 spolupracuje	s	příslušným	orgánem	při	ukládání	pokut	fyzickým	osobám	
v	případě,	že	se	zbaví	autovraku	v	rozporu	se	zákonem;	ve	spolupráci	se	
správcem	komunikací	zajišťuje	odtahy	autovraků;

–	 kontroluje,	 zda	 právnické	 a	 fyzické	 osoby	 oprávněné	 k	 podnikání	 mají	
zajištěno	využití	nebo	odstranění	odpadů	v	souladu	se	zákonem;

–	 spolupracuje	 s	 příslušným	 orgánem	 při	 ukládání	 pokut	 za	 porušení	
obecně	závazných	vyhlášek.

Ovzduší:
–	 v	případě	potřeby	zajišťuje	měření	koncentrace	znečišťujících	látek;

–	 vede	evidenci	malých	stacionárních	zdrojů	znečišťování	ovzduší;

–	 vyměřuje	 poplatky	 za	 znečišťování	 ovzduší	 u	 malých	 stacionárních	
zdrojů;

–	 kontroluje	 dodržování	 povinností	 provozovatelů	 malých	 stacionárních	
zdrojů,	ukládá	nápravná	opatření,	spolupracuje	s	příslušným	orgánem	při	
ukládání	pokut;

–	 kontroluje	dodržování	přípustné	tmavosti	kouře	a	přípustné	míry	obtěžo-
vání	zápachem	u	provozovatelů	malých	stacionárních	zdrojů;

–	 kontroluje	 dodržování	 povinností	 při	 spalování	 materiálů	 v	 otevřených	
ohništích,	zahradních	krbech	nebo	v	otevřených	grilovacích	zařízeních.

Zvířata a veterinární péče:
–	 navrhuje	výběhy	pro	psy;

–	 spolupracuje	s	příslušným	orgánem	při	projednávání	přestupků	na	úseku	
ochrany	 zvířat	 proti	 týrání	 a	 jiných	 správních	 deliktů	 chovatelů	 zvířat,	
odebírá	týraná	zvířata;

–	 schvaluje	místa,	na	nichž	lze	konat	svody	zvířat	vč.	výstav	a	chovatelských	
soutěží;

–	 spolupracuje	 s	 orgány	 hygienické	 služby	 a	 městem	 při	 organizaci	
a	provádění	deratizace	přesahující	hranice	jedné	městské	části	a	zajišťuje	
deratizaci	ve	svém	územním	obvodu	na	veřejných	prostranstvích.

Zemědělství a rostlinolékařská péče:
–	 přijímá	oznámení	o	výskytu	nebo	podezření	z	výskytu	škodlivých	orga-

nismů	ve	smyslu	zákona	o	rostlinolékařské	péči,	a	předkládá	je	rostlinolé-
kařské	správě	k	dalšímu	řízení;

–	 plní	specifické	povinnosti	na	úseku	ochrany	včel	při	používání	přípravků;

–	 připravuje	 podklady	 pro	 projednání	 přestupků	 týkajících	 se	 porušení	
povinnosti	 zjišťovat	 a	 omezovat	 šíření	 plevelů,	 které	 se	 šíří	 z	 neobdělá-
vané	zemědělské	půdy	a	neudržované	nezemědělské	půdy;

–	 provádí	zápis	do	evidence	zemědělských	podnikatelů.

Čištění a zimní údržba komunikací:
–	 zabezpečuje	zimní	údržbu	místních	komunikací	vč.	chodníků	a	ostatních	

dopravních	ploch	kromě	zimní	údržby	vozovek	základního	komunikač-
ního	systému;

–	 zabezpečuje	 čištění	 místních	 komunikaci	 vč.	 chodníků	 a	 ostatních	
dopravních	.

Opravy komunikací:
–	 připravuje	plán	oprav	místních	komunikací	a	zajišťuje	jejich	realizaci;

–	 podílí	se	na	koordinaci	oprav	komunikací	místního	významu	s	opravami	
a	výstavbou	technických	sítí;

Zábory veřejného prostranství, stánkový prodej:
–	 přijímá	 ohlášení	 o	 užívání	 veřejného	 prostranství	 a	 spravuje	 místní	

poplatky	za	jeho	užívání	v	případě	stavebních	zařízení,	mobilních	prodej-
ních	stánků,	cirkusů	a	lunaparků	(s	výjimkou	jejich	umístění	na	místních	
komunikacích);

–	 navrhuje	zřízení	nových	tržních	míst	a	restauračních	zahrádek.

Ostatní péče o životní prostředí a vzhled obce:
provádí	 noční	 kontroly	 funkčnosti	 veřejného	 osvětlení,	 informuje	
správce	veřejného	osvětlení	o	případných	závadách;
spolupracuje	s	příslušným	orgánem	při	projednávání	přestupku,	kterého	
se	 dopouští	 ten,	 kdo	 neudržuje	 čistotu	 a	 pořádek	 na	 svém	 nebo	 jím	
užívaném	pozemku	tak,	že	naruší	vzhled	obce;
zajišťuje	 provoz	 a	 servis	 mobilního	 WC	 umístěného	 na	 konečné	
tramvaje.

Ing. Jan Klement 
vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Tereza	uskutečnil	
pod	záštitou	náměstka	primátora	města	Brna	 Ing.	Olivera	Pospíšila	
a	za	podpory	starosty	MČ	Brno-Řečkovice	a	Mokrá	Hora	Mgr.	Marka	
Viskota	 dne	 19.	 5.	 2011	 integrační	 akci	 –	„Vzpomínkové	 zalévání	
Stromu	 života	 Domova	 Tereza“.	 Již	 v	 minulém	 roce	 tito	 zástupci	
města	Brna	s	uživateli	Domova	Tereza	zasadili	„Strom	života“	 -	 lípu	
-	jako	symbol	rovnosti.

Akce	 se	 odehrála	 na	 prostranství	 mezi	 bytovými	 domy	
Novoměstská	 41	 –	 45	 v	 Brně	 Řečkovicích.	 Díky	 asistenci	 studentů	
z	 řečkovického	gymnázia	se	akce	mohli	zúčastnit	všichni	uživatelé	
Domova	Tereza.

Program	zahájila	vedoucí	Domova	Tereza	Bc.	Jana	Ondrušková,	
dále	 následovaly	 příspěvky	 zástupců	 města	 Brna.	 Po	 proslovech	
proběhl	 hlavní	 program	 -	 slavnostní	 symbolické	 zalévání	 Stromu	
života.	 Nejdříve	 strom	 zalévali	 zástupci	 města	 Brna	 s	 uživateli	
Domova	Tereza,	pak	postupně	všichni	zúčastnění	hosté.	O	veselou	
náladu	 během	 akce	 se	 postaraly	 organizace,	 které	 spolupracují	
s	 uživateli	 Domova	 Tereza.	 Hudební	 pásma	 představili	 žáci	 a	 stu-
denti	ze	ZŠ	Novoměstská,	ZŠ	Horácké	náměstí,	uživatelé	z	Domova	
Srdíčko	a	občanského	sdružení	Veleta.	Celým	programem	provázela	
sympatická	 moderátorka	 Veronika	 Poláčková,	 která	 svým	 velmi	
příjemným	vystupováním	každého	potěšila.	O	technické	zázemí	se	
postarala	 velmi	 spolehlivá	 Agentura	 Oldřicha	 Gardáše.	 Pořadatelé	
byli	příjemně	překvapeni	množstvím	návštěvníků	i	zájmem	médií.	

Smyslem	 této	 akce	 bylo	 vytvoření	 nové	 tradice	 každoročního	
setkávání	 lidí,	 kteří	 chtějí	 žít	 společně	 bez	 ohledu	 na	 své	 spole-
čenské,	věkové	nebo	zdravotní	znevýhodnění.	

Mgr. Kristýna Kvaltinová 
vedoucí vychovatelka

Vzpomínkové zalévání Stromu života Domova Tereza v Brně-Řečkovicích
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Krátce	 po	 konání	 osudné	 Mnichovské	 konference	 na	 podzim	
1938,	 na	 základě	 jejíhož	 diktátu	 ztratila	 tehdejší	 Československá	
republika	 cca	 1/3	 své	 územní	 rozlohy	 i	 počtu	 obyvatel,	 se	 objevil	
ve	vedoucích	kruzích	nacistického	Německa	požadavek	na	stavbu	
dálnice	 přes	 území	 okleštěného	 Československa.	 Důvodem	 této	
stavby	 byl	 záměr	 Německa	 na	 uskutečnění	 přímého	 dálničního	
spojení	mezi	hospodářsky	významným	městem	Breslau	 (Vratislav),	
ležícím	 v	 německé	 části	 Slezska	 (nyní	 Wroclaw	 v	 Polsku),	 a	 Vídní,	
která	 se	 po	 připojení	 Rakouska	 stala	 v	 březnu	 1938	 součástí	
Německé	 říše.	V	 době	 svého	 plánování	 měla	 dálnice	 velký	 strate-
gický	 význam,	 protože	 uzavírala	 infrastrukturu	 německy	 mluvících	
oblastí	v	jeden	celek	a	protínala	území	okleštěného	Československa,	
které	ještě	nebylo	pod	německým	vlivem.

Jednání	o	této	otázce	probíhala	také	na	půdě	československo-
německé	 rozhraničovací	 komise,	 která	 měla	 po	 technické	 stránce	
dořešit	 všechny	 sporné	 otázky,	 související	 s	 nově	 stanovenými	
pomnichovskými	 hranicemi	 mezi	 Československem	 a	 Německem.	
Tato	 komise	 se	 na	 podzim	 1938	 zabývala	 také	 dopravními	 záleži-
tostmi	-	jednak	stavbou	dálnice	Breslau	–	Vídeň,	vedoucí	přes	území	
Moravy	v	blízkosti	Brna,	a	dále	plánovanou	stavbou	vodního	kanálu	
Labe	–	Odra	–	Dunaj.	Pro	plánovanou	dálnici	mezi	Vídní	a	Breslau	
v	celkové	délce	320	km	(v	dopravních	plánech	označená	jako	dálnice	
A88	nebo	také	Německá	průchozí	dálnice)	byl	stanoven	profil	28,5	m,	
což	odpovídalo	parametrům	běžných	dálnic	v	tehdejším	Německu.	
Pro	úsek	v	délce	65	km,	protínající	území	naší	republiky	ve	směru	od	
Brna	na	sever,	požadovalo	vedení	nacistického	Německa	a	osobně	
Adolf	 Hitler	 status	 exteritoriality,	 což	 by	 ve	 skutečnosti	 znamenalo	
vynětí	příslušného	územního	pásu	z	výsostné	pravomoci	českoslo-
venského	státu	a	její	faktické	zmezinárodnění.	

Vlastní	smlouva	o	výstavbě	exteritoriální	dálnice	s	výše	uvedeným	
statutem	byla	podepsána	29.	 listopadu	1938.	V	tomto	se	 již	zračily	
budoucí	agresívní	záměry	nacistického	Německa,	počítající	s	brzkou	
vojenskou	 okupací	 zbytku	 okleštěného	 Československa	 i	 dalších	
oblastí	 východní	 Evropy.	 	 Projekt	 Německé	 průchozí	 dálnice	 byl	
vypracován	ještě	na	sklonku	roku	1938.	Podle	výše	uzavřené	smlouvy	
mělo	 tehdejší	 Česko-Slovensko	 poskytnout	 Německu	 vykoupené	
pozemky	 potřebné	 pro	 stavbu	 dálnice	 zdarma,	 přičemž	 stavbu	
měla	provést	tehdejší	organizace	pro	stavbu	dálnic	v	Německu	RAG	
(Reichsautobahngesellschaft).	 Na	 stavbě	 dálnice	 se	 v	 některých	
úsecích	 měly	 podílet	 také	 české	 stavební	 firmy.	 Se	 zástupci	 RAG	
bylo	dále	dohodnuto,	že	vozidla	tehdejšího	Česko-Slovenska	budou	
moci	 na	 našem	 území	 dálnici	 používat	 bez	 poplatků	 a	 pasových	
formalit.	Musela	by	pouze	projet	celnicemi,	které	měly	být	zřízeny	
u	všech	nájezdů	na	dálnici	a	výjezdu	z	ní.

Vlastní	stavba	dálnice	byla	zahájena	krátce	po	německé	okupaci	
zbytku	ČSR	a	zřízení	Protektorátu	Čechy	a	Morava	11.	dubna	1939	
a	 zpočátku	 postupovala	 velmi	 rychle.	 Pracovalo	 se	 na	 ní	 ve	 dvou	
směnách	po	deseti	hodinách.	Nacistické	Německo	mělo	již	od	roku	
1934	 velké	 zkušenosti	 se	 stavbami	 dálnic	 na	 svém	 území,	 takže	
ke	 konci	 roku	 1938	 bylo	 v	 Německu	 provozu	 již	 celkem	 3	 065	km	
a	 rozestavěno	 bylo	 dalších	 1	 500	km	 dálnic.	 Tempo	 stavebních	
prací	se	poněkud	zpomalilo	na	podzim	1939	v	důsledku	vypuknutí		
2.	světové	války.	

Výstavba	Německé	průchozí	dálnice	však	nadále	pokračovala	až	
do	30.	dubna	1942,	kdy	z	důvodu	neustále	stoupajících	válečných	
výdajů	a	hospodářských	potíží	byly	zastaveny	téměř	všechny	civilní	
stavby	 v	 Německu	 i	 v	 zemích	 okupovaných	 Německem.	 Stavební	
zařízení	a	část	stavebních	čet	byla	poté	převedena	na	různé	práce	
pro	 vojenské	 účely.	 Do	 konce	 války	 hlídala	 opuštěné	 staveniště	
dálnice	německá	armáda.

Po	porážce	nacistického	Německa	a	v	poválečné	politicky	rozdě-
lené	 Evropě	 už	 dostavění	 původní	 Německé	 průchozí	 dálnice	 (do	
dnešních	časů	lidově	označované	jako	Hitlerova	dálnice)	postrádalo	
smysl,	takže	byla	provedena	demontáž	zbylých	stavebních	zařízení	
a	 odvezen	 zbylý	 použitelný	 stavební	 materiál.	 Od	 té	 doby	 zůstalo	
staveniště	 zcela	 opuštěné.	 Mnoho	 kilometrů	 dálničního	 tělesa	
v	 následujících	 desetiletích	 zarostlo	 bujnou	 vegetací	 a	 vysokými	
stromy,	 četné	 úseky	 dálnice	 byly	 rozorány	 a	 další	 místa	 znehod-
nocena	 různým	 využitím	 pro	 místní	 účely.	 Na	 mnoha	 místech	
zůstala	jako	němí	svědkové	torza	mostů	či	mostních	pilířů,	stojících	
zdánlivě	 nesmyslně	 uprostřed	 polí.	 Tato	 stavební	 torza	 a	 některé	
úseky	dálničního	tělesa	jsou	dosud	velmi	zachovalé.	V	okolí	Brna	se	
například	jedná	o	mostní	pilíř	u	hráze	Brněnské	přehrady	(který	před	
rokem	 1990	 byl	 využíván	 jako	 cvičná	 tréninková	 a	 závodní	 stěna	
pro	horolezce)	či	dálniční	náspy	v	polích	u	Rozdrojovic,	Jinačovic	či	
Moravských	Knínic.

Od	počátku	60.	let	20.	století	se	v	územních	plánech	Brna	i	okol-
ních	obcí	 začalo	opět	počítat	 s	dostavbou	 této	někdejší	„Hitlerovy	
dálnice“	–	původní	trasa	exteritoriální	dálnice	A88	se	začala	vyzna-
čovat	 jako	D43,	avšak	v	dnešní	době	se	 její	dostavba	plánuje	pod	
označením	 Rychlostní	 komunikace	 R43.	 V	 posledních	 20.	 letech	
se	 z	 dopravního	 hlediska	 ukázala	 naprostá	 nezbytnost	 dostavby	
této	rychlostní	komunikace,	která	odvede	zejména	stále	narůstající	
tranzitní	 dopravu	 z	 Brna	 a	 jeho	 bezprostředního	 okolí	 směrem	 na	
Moravskou	Třebovou	a	Hradec	Králové.

(Pokračování v příštím čísle).
Jan Jandl

Historie Německé průchozí dálnice	(1.	část)

Mostní pilíř u hráze Brněnské přehrady

Trasa plánované dálnice napříč ČSR
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Plamenné výročí Mistra Jana Husa
Mistr	 Jan	 Hus,	 osobnost	 mimořádných	

duchovních	 a	 morálních	 kvalit,	 která	 svou	
působností	 dokázala	 ovlivnit	 historický	 chod	
našich	 dějin	 a	 zároveň	 natrvalo	 zapsat	 své	
jméno	 do	 historických	 souvislostí	 českého	
státu,	má 6. července prostřednictvím svého 
počinu podobu státního svátku.

Jan	Hus,	původem	z	 jižních	Čech,	převzal	
svým	 významem	 a	 morálním	 zápisem	 histo-
rickou	 pochodeň	 výjimečných	 českých	 dějů	
a	 osobností,	 kterou	 taktéž	 třímal	 císař	 Karel	
IV.,	 mimo	 jiné	 i	 založením	 první	 univerzity	
v	evropském	prostoru	na	sever	od	Alp.	A	právě	
v	souvislosti	 s	pobytem	na	této	akademické	půdě	měl	mladý	student	
Jan,	 její	 pozdější	 rektor,	 možnost	 vlastním	 pocitem	 vnímat	 vytvářející	
se	 problematiku	 vývoje	 oné	 doby,	 která	 se	 nalézala	 v	 období	 radi-
kální	 proměny	 ze	 společnosti	 zemědělské	 na	 společnost	 řemeslnou	
a	intelektuální.	

Sesazením	z	evropského	trůnu	krále	Václava	IV.,	Karlova	syna	a	ná-
stupce,	 včetně	 dalších	 důsledků	 jeho	 (nevladařské	 politiky),	 došlo	 ke	
ztrátě	 mnohých	 výdobytků	 zavedených	 Otcem	 vlasti,	 kdy	 v	 království	
nastala	anarchie	a	začalo	docházet	k	loupeživé	občanské	válce	organi-
zované	šlechtou,	jejímž	cílem	se	stával	i	majetek	duchovenstva.	

Finanční	požadavky	vyplývající	 z	 tohoto	stylu	života	začaly	způso-
bovat,	 že	 závit	 tlaku	 vlivných	 vrstev	 se	 vůči	 poddanému	 lidu	 začal	
utahovat	přes	hranici	kritické	polohy.

A	 v	 této	 situaci	 vystupuje	 se	 svým	 důrazným	 a	 srozumitelným	
slovem	 protestu	 Jan	 Hus,	 jehož	 hlas	 rozechvívá	 zdi	 Betlémské	 kaple.	
Prostřednictvím	jeho	charismatu,	přesným	pojmenování	situace,	upřím-
ností	a	přesvědčivosti	sugestivní	mluvy	se	dostává	pokořenému	obyva-
telstvu	orientace	v	 jeho	nesnázích	a	na	 rozbřesku	15.	 století	 začal	být	
slyšet	zvuk	společenského	hromobití.

Vládnoucím	a	vlivným	vrstvám	bylo	zřejmé,	že	Husova	výše	odhod-
laného	ducha	a	schopnost	kazatelské	působnosti	mohou	roznítit	požár	
nepředstavitelného	rozměru.	Hus	je	proto	vyobcován	z	Prahy	a	hornaté	
vrchy	jižních	Čech	i	jiných	míst	mu	jsou	novými	kazatelnami,	pod	nimiž	
se	shromažďují	objemné	skupiny	posluchačů.	V	době	církevního	schiz-
matu	(trojpapežství)	 je	Mistr	Jan	Hus	povolán	ke	kostnickému	koncilu,	
aby	objasnil	své	teze	s	požadavkem	jejich	odvolání	pod	trestem	smrti	
upálením.

Věrný	syn	křesťanské	nauky,	jakož	i	svému	předsevzetí	a	národu,	byl	
na	takové	morální	výši,	že	po	vzoru	Ježíše	Krista	dal	přednost	kruté	smrti,	
v	jeho	případě	plamenem,	než	by	zradil	své	vyznání	a	víru.

Dne	6.	července	1415	se	mistru	Janovi	po	vykonání	ohnivého	ortelu,	
stal	 hrobem	 věčný	 tok	 řeky	 Rýna.	 Kostnický	 plamen	 smrti	 zhatil	 život	
jednoho	 z	 našich	 největších	 synů	 morálky,	 nauky,	 ale	 i	 významného	
tvůrce	mnohých	literárních	a	vědeckých	spisů.

Husův	 mimořádný	 morální	 počin	 nalezl	 zakrátko	 odezvu	 v	 téměř	
všelidové	bouři,	která	svým	rozsahem	byla	první	tohoto	druhu	na	celém	
světě	a	 jež	v	odvetě	za	kostnický	žár	zažehla	šestnáctiletou	pochodeň	
husitského	 odboje.	 Díky	 duchovní	 velikosti	 Mistra	 Jana	 Husa,	 velkého	
muže	 v	 přesvědčení	 svého	 vyznání,	 byly	 jeho	 velké	 počiny	 a	 morální	
odkaz,	násobený	plamenem	smrti	při	 jeho	skonu,	 zaneseny	do	věčné	
paměti	našeho	národa,	v	symbolu	českého	státního	svátku.

Jiří Řezáč z Větrníku

S vláčkem TOPíkem 
to zase rozjedem

Milé	děti	a	rodiče,
ačkoliv	prázdniny	jsou	stále	ještě	v	plném	proudu,	ráda	bych	

Vás	 pozvala	 na	 akci	 na	 sklonku	 prázdnin.	 V úterý 30. srpna 
odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin na Horáckém náměstí		
u	dětského	hřiště	s	lanovými	prvky	se	pokusíme	překonat	loňský	
rekord	 41	 metrů	 a	 namalovat	 ještě	 delší	 vláček	 TOPík	 větším	
množstvím	dětí.	Záleží	jen	na	nás,	co	si	do	něj	naložíme,	aby	nám	
úspěšně	 odstartoval	 začátek	 školního	 roku.	 Tak	 nezapomeňte	
a	přijďte,	na	každého	malíře	čeká	malé	odměna.	Na	setkání	s	Vámi	
se	těší	Dita	Pivoňková	a	řečkovická	organizace	TOP	09.

Dita Pivoňková

Setkání malých a moudrých

Již	druhým	rokem	se	každý	měsíc	na	radnici	scházejí	senioři	z	naší	
městské	části,	aby	si	popovídali,	procvičili	paměť	či	něco	nového	naučili.	
V	 letošním	 roce	 si	 pod	 vedením	 paní	Trnkové	 navíc	 nacvičili	 tanečky,	
avšak	 vsedě,	 pěkně	 na	 židličkách,	 aby	 nohy	 nebolely	 nebo	 únava	 je	
nezmohla.	Otázkou	však	zůstávalo,	komu	tyto	pečlivě	nacvičené	chore-
ografie	 předvést.	 Odpověď	 byla	 jednoduchá.	 Přece	 malým	 dětem.	Ty	
umějí	vyloudit	úsměv	na	 tváři	babiček	a	dědečků	a	naopak	prarodiče	
mají	pro	naše	nejmenší	pochopení	a	vždy	čas	ke	hře.

A	 tak	 ve	 čtvrtek	 2.	 června	 odpoledne	 se	 mohli	 senioři	 potěšit	
vystoupením	řečkovické	taneční	skupiny	Krtečci.	Děti	ve	věku	od	dvou	
do	 šesti	 let	 zatančily	 ve	 dvojicích	 i	 sólově,	 předvedly	 havajský	 tanec,	
tanec	 se	 svými	 plyšovými	 zvířátky	 nebo	 pohybem	 napodobily	 různá	
zvířátka.	Po	zaslouženém	potlesku	si	zase	děti	mohly	vychutnat	předsta-
vení	seniorů	tančících	vsedě,	v	bílých	rukavičkách,	protahujíc	trup,	ruce	
i	 nohy.	 Děti	 unešené	 rytmem	 je	 pak	 začaly	 spontánně	 napodobovat	
a	 cvičit	 s	 nimi.	 A	 to	 pro	 nás	 byla	 ta	 největší	 odměna.	 Malý	 tanečníci	
dokázali	najít	s	babičkami	a	dědečky	společnou	notu	a	tím	potěšit	sebe	
navzájem.	Myslím,	že	bychom	se	z	jejich	otevřenosti	a	bezprostřednosti	
mohli	mnohé	naučit.

Dita Pivoňková

ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub	důchodců	Kořenského	s	podporou	městské	části	Brno-

Řečkovice	a	Mokrá	Hora	pořádá	jednodenní	zájezd	pro	seniory:

Ve	čtvrtek 15. září 2011, odjezd v 7:00 hodin,		
návrat	ve	večerních	hodinách.		

Trasa:	Kroměříž – zámek a přilehlé zahrady, Velehrad –  
bazilika a okolí, Buchlovice – zámek.

Přihlásit	se	lze	osobně	v	sále	budovy	ZUŠ	v	Brně-Řečkovicích,	
Kořenského	23a,	v	pátek	9.	září	2011	před	přednáškou		

od	16:30	do	17:00	hod.
Mgr. Leoš Pivoňka 

odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ
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Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4 

Pobočka CVČ Mateřídouška 
Gromešova 1

www.ddmhelceletova.cz  /  tel.: 541 214 305

NABíZíME LEtNí táBORy:

Všeználek (příměstský)
Kdy:	11.	-	15.	7.	2011	
Pro koho:	Děti	4-7let.	
Popis: Víte,	jaká	zvířátka	žijí	kolem	nás?		
Přijďte	za	Všeználkem	a	on	vám	jich	spoustu	ukáže.		
Hry,	tvoření,	výlet.		
Cena:	1000,-	Kč.	
Kontakt:	materidouska.rakosnicek@seznam.cz	,	
V.	Štefechová

ZOO tábor (příměstský) 
Kdy: 	Termín	1:	18.	7.	-	22.	7.	2011,	
										Termín	2:	25.	7.	-	29.	7.	2011.	
Popis:	Letní	tábor	bude	probíhat	v	areálu	zoologických	
zahrad.	
Cena:	1750,-	Kč	(včetně	jídla,	dopravy,	i	dalších	výloh)	
Kontakt:	K.	Ševelová	–	tel.:	723	473	608

Barevný duhový tábor pro školní děti (přím.)
Kdy:	18.	-	22.	7.	2011	
Popis: Tvoření,	výlety,	soutěže,	hry,	relaxace.	
Cena: 1000,-	Kč
Kontakt:	K.	Volfová	–	tel.:	606	206	477	nebo		
psotova.materidouska@seznam.cz		

Zpátky do minulosti (příměstský) 
Kdy:	25.	-	29.	7.	2011
Pro koho:	Děti	8	-	13	let.	
Popis:	Pomocí	stroje	času	spolu	navštívíme	různá	historická	
období	a	poznáme	život	tamějších	lidí.	
Cena:	1000,-	Kč.	
Kontakt:	materidouska.rakosnicek@seznam.cz	,		
V.	Štefechová

Výtvarně-dramatický tábor ve Velkých Losinách
Kdy:	31.	7	-	7.	8.	2011.	Pro	koho:	děti	ve	věku	8	-	14	let.
Popis:	Tvoření	a	dramatika.	Cena:	3100,-	Kč
Kontakt:	K.	Ševelová	–	tel.:	723	473	608	
Týden	v	pohádce	(příměstský)
Kdy:	8.	-	12.	8.	2011	Pro	koho:	děti	od	2	do	5	let.
Popis: tábor	s	rozvíjejícím	programem	pro	děti		
od	2	do	5	let	v	dopoledních	hodinách.	Cena:	1000	Kč.
Kontakt:	materidouska.rakosnicek@seznam.cz	,
V.	Kurucová

Máme rádi zvířata (příměstský)
Kdy:	15.	8.	-	19.	8.	2011	Pro	koho:	děti	od	6	do	12	let.
Popis:	hry	a	výlety	pro	děti.	Cena:	1000,-	Kč
Kontakt: R.	Čáslavová	–	tel.:	603	277	961

R. Čáslavová

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

kontakt: J. Podzemná, tel. 608 644 313 
dominocvc@gmail.com, www.ddmhelceletova.cz/domino

Nabízíme tyto aktivity a zájmové kroužky: 

KERAMIKA, VÝtVARNÝ AtELIÉR	(kombinované	výtvarné	
činnosti), 

BABy AtELIÉR	(pro	rodiče	s	dětmi	od	1,5	roku,	dopoledne),	

DíVČí KLUB

ANGLIČtINA	-	(školáci,	předškoláci)

FLÉtNA pro děti.

VÝtVARNÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ, KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

Podrobné	informace	o	rozvrhu	kurzů	a	zápisech	najdete	na	
našich	www.		
Přihlašování	probíhá	během	září	(e-mail,	tel,	osobně):		
tel.:	608	644	313,	dominocvc@gmail.com	(Jana	Podzemná).

Zveme	Vás	na	„DEN OtEVŘENÝCH DVEŘí“	dne	15.	9.	2011		
od	14:00	–	18:00	hodin:	
Zveme	všechny	zájemce	na	den	otevřených	dveří	formou	
tvořivých	dílniček,	kdy	bude	možno	vyzkoušet	si	činnost	
v	našem	CVČ.		Začátek	pravidelné	zájmové	činnosti	v	našem	
CVČ	bude	od	19.	9.	2011.

Pro	zájemce	o	SCRAPBOOKING	(výroba	a	dotváření		
nejrůznějších	fotoalb,	přáníček,		leporel,	kalendářů	za	pomocí	
raznic,	řezaček,	razítek,	dekor.	papírů,	aj.	ozdob.)			
Připravujeme	a	kurzy	zařadíme	v	případě	zájmu	v	různých	
časech:	(dopol.	pro	rodiče	s	dětmi,	večer,	víkend).		
Proto	se,	prosím,	hlaste	zde:	dominocvc@gmail.com	.	

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ:	Připravujeme	tematické		
večerní	kurzy	na	dané	téma	každou	1.	středu	v	měsíci		
(18:00	–	20:00	hod.,	od	října	2011)

VíKENDOVÉ DíLNy:	v	průběhu	podzimu	budeme	vyhlašovat

Tematické	víkendové	dílny	-	TIFFANY,	PEDIG,	TVORBA	
KALENDÁŘŮ,	RECYKLOVANÉ	VÁNOCE	atp.

Mgr. Jana Podzemná



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

*2. 7. 1891 Josef Schäffer - sportovec - atletika, účastník OH ve Stockholmu (1912)
+2. 7. 1939  Otakar Mařák - operní pěvec a pedagog
*2. 7. 1887  Rudolf Spazier -  vysokoškolský profesor, starosta města Brna v letech 1935–1939
3. 7. 1905 Povýšení Králova Pole na město
*3. 7. 1854 Leoš Janáček - skladatel, hudebník, dirigent, první čestný doktor Masarykovy univerzity
+ 7. 7. 1991 František Kocourek - sportovec (zápasník); divadelní herec; recesista
7. 7. 1839   Příjezd prvního vlaku z Vídně do Brna
*11. 7. 1923 František Havránek - fotbalový trenér - v letech 1972–1976 trenér FC Zbrojovka 

Brno; ústřední trenér československé fotbalové reprezentace v letech 1978–1984 a trenér 
vítězného mužstva, které v roce 1980 získalo zlatou medaili na olympiádě v Moskvě

+11. 7. 1957  Bedřich Šupčík - sportovec - sportovní gymnastika, 1. československý olympijský vítěz 
(Paříž 1924, šplh na laně) 

+11. 7. 1957  Josef Frejka - chemik, zakladatelská osobnost brněnské Přírodovědecké fakulty, ředitel 
ústavu organické chemie, děkan v letech 1929–1930 a 1939–1940

*13. 7. 1873  Bohumil Kužma - anorganický chemik, zakladatel ústavu anorganické chemie na 
brněnské přírodovědecké fakultě a její první děkan 1920–1921, rektor Masarykovy univer-
zity v Brně v letech 1921–1922

*15. 7. 1821  Jindřich Wankel - lékař, významný moravský archeolog a speleolog
+19. 7. 1831  Christian Carl André - přírodovědec, organizátor vědeckého života na Moravě, jeden ze 

zakladatelů dnešního Moravského zemského muzea
+19. 7. 1994  Rudolf Firkušný - světoznámý pianista
*22. 7. 1822  Johann Mendel - přírodovědec, opat starobrněnského kláštera augustiniánů, objevitel 

zákonů dědičnosti a zakladatel genetiky
+28. 7. 1869 Jan Evangelista Purkyně - lékař, biolog, zakladatel české vědy a vědecké terminologie
*31. 7. 1893  Bohuslav Ečer - světově uznávaný odborník na mezinárodní právo trestní; profesor 

pro mezinárodní právo trestní na PrF MU; generál justiční služby, člen Komise Spojených 
národů pro vyšetřování válečných zločinů; předseda československé delegace u Meziná-
rodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců v Norimberku, soudce 
Mezinárodního soudního dvora v Haagu

*1. 8. 1837  Jindřich Mošna – herec
*2. 8. 1901  Augusta Marčíková - porodní bába v Řečkovicích
+3. 8. 1922  Matyáš Lerch - světoznámý matematik - řádný profesor brněnské české techniky  

a Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel matematického ústavu Přírodovědecké fakulty 
MU v Brně

+6. 8. 1972 Otakar Kallauner - profesor chemické technologie na brněnské české technice a rektor 
této školy v letech 1938–1939, odborník v oblasti technologie keramiky a maltovin

+8. 8. 1884  Miroslav Tyrš - kritik a historik umění, podílel se na založení organizovaného tělovýchov-
ného hnutí v Čechách, zejména Sokola

11. 8. 1896   První kinematografické představení v Brně
+12. 8. 1928  Leoš Janáček - skladatel, hudebník, dirigent, první čestný doktor Masarykovy univerzity
*13. 8. 1850  Karel Žerotín - místodržitel moravský (od roku 1900); politik; státní úředník
*13. 8. 1852  Josef Líčka - profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1908–1909 
+13. 8. 1995  Kamil Fuchs - architekt, urbanista, pracovník v oboru památkové péče 
*13. 8. 1872 Jan Caha - profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1928-1929
+14. 8. 1929  Bedřich Macků - profesor fyziky na české technice v Brně a na Přírodovědecké fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně, brněnský starosta v letech 1920–1925
*15. 8. 1787  Heinrich Alexander Luz - brněnský strojírenský podnikatel, jeden ze zakladatelů První 

brněnské strojírny
*17. 8. 1891  Ludvík Kundera - muzikolog, hudební pedagog; první rektor JAMU
*18. 8. 1875  Emil Bayer - zoolog; vysokoškolský pedagog; rektor Vysoké školy zemědělské v Brně
+19. 8. 1973  Rudolf Dostál - botanik, profesor Vysoké školy zemědělské v Brně; rektor Vysoké školy 

zvěrolékařské v letech 1929–1931 
+19. 8. 1943  Bohumil Kužma - anorganický chemik, zakladatel ústavu anorganické chemie na 

brněnské přírodovědecké fakultě a její první děkan 1920–1921, rektor Masarykovy univer-
zity v Brně v letech 1921–1922

*20. 8. 1796  Václav Babinský - jeden z nejznámějších špilberských vězňů, „typ loupežníka z českých 
lesů a v českém pomezí“, jaký hledal český romantismus pod vlivem Schillerových 
Loupežníků. + 1. 8. 1879

20. 8. 1885  Vyšlo první číslo Rovnosti
*23. 8. 1868  Dušan Samuel (Samo) Jurkovič - architekt, návrhář interiérů a nábytku
26. 8. 1992  Podepsání dohody o rozdělení ČSFR ve vile Tugendhat
*26. 8. 1867  Josef Sumec - elektrotechnik světové úrovně, profesor brněnské české techniky a její rektor 

v letech 1912–1913
+28. 8. 1957 Rudolf Vanýsek - internista, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 

zakladatel její interní kliniky a děkan 1926–1927, rektor MU v letech 1932–1933, organi-
zátor lékařského stavovského hnutí

*28. 8. 1875 Jiří Baborovský - profesor fyzikální chemie na české technice v Brně (1912–1946), rektor 
české techniky

*30. 8. 1875 František Ducháček - profesor české techniky v Brně a její rektor v letech 1930–1931

Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

Kalendárium významných osobností a událostí 
měsíc ČERVENEC – SRPEN

Dětský	den	za	radnicí,	akce	pořádaná	městskou	částí	ve	spolu-
práci	 s	 řečkovickým	 Sokolem	 a	 dalšími	 organizacemi,	 se	 letos	
uskutečnil	 v	pátek	27.	 května.	Pořadatele	potkalo	 snad	 to	nejhorší	
myslitelné	počasí.	Déšť	ustával	pouze	na	chvíli	 a	 s	 železnou	pravi-
delností	 se	 vracel	 zpět.	 Navzdory	 nepřízni	 počasí	 se	 během	 dne	
v	areálu	bývalého	pivovaru	vystřídalo	kolem	sta	dětí,	na	které	čekaly	
atraktivní	soutěže,	skákací	hrad,	jízda	na	ponících,	šermířské	umění	
skupiny	 Collegium	 Saepes,	 a	 také	 hudební	 vystoupení	 skupiny	
Slawjena	a	studentů	Janáčkovy	akademie	múzických	umění	v	Brně.	
Soutěžící	byli	odměněni	sladkostmi	a	špekáčky	na	opečení.	Celým	
odpolednem	provázela	okouzlující	moderátorka	Veronika	Poláčková,	
známá	mimo	jiné	ze	svého	působení	v	Městském	divadle	v	Brně.

Za	uspořádání	akce	patří	velký	dík	všem	organizátorům,	jmeno-
vitě	 zejména	 koordinátoru	 akce	 Oldřichu	 Gardášovi	 a	 starostovi	
městské	časti	Marku	Viskotovi.

Ing. Martin Otčenášek, radní MČ

dětský den za radnicí

S	 nástupem	 léta	 se	 v	 brněnských	
ulicích	 objevili	 opět	 strážníci	 využíva-
jící	 ke	 své	 hlídkové	 činnosti	 jízdní	 kolo.	
Takových	 hlídek	 má	 brněnská	 městská	
policie	v	současnosti	28.	Výhodou	nasa-
zení	 cyklohlídek	 je	 fakt,	 že	 jsou	 jednak	
ekologickým	 dopravním	 prostředkem,	
ale	 také	 to,	 že	 prostřednictvím	 jízdních	
kol	 	 mohou	 strážníci	 provádět	 	 častější	
hlídkovou	činnost	na	rozlehlých	územích	

městské	aglomerace	a	zvláště	v	 lokalitách,	v	nichž	 je	z	různých	
důvodů	nevhodné	nebo	přímo	zcela	nemožné	využívat	k	hlíd-
kové	službě	motorizovanou	techniku,	 jako	 jsou	služební	skútry,	
motocykly	nebo	automobily.	

V	praxi	jsou	tak	cyklohlídky	nasazovány	k	dohledu	nad	dodr-
žováním	 veřejného	 pořádku	 a	 ochranu	 městského	 mobiliáře	
v	 brněnských	 parcích	 či	 v	 přírodních	 lokalitách	 využívaných	
k	 rekreaci	 a	 odpočinku.	 Jelikož	 se	 využívání	 cyklohlídek	 v	 mi-
nulosti	 u	 brněnské	 MP	 velmi	 osvědčilo,	 byly	 rozšířeny	 lokality,	
kde		strážníky	na	kolech	bude	možné	potkat.	Kromě	již	tradiční	
lokality	jakou	je	v	letních	měsících	hojně	navštěvovaná	Brněnská	
přehrada		se	nově	jedná	ještě	o	líšeňské	Mariánské	údolí	anebo	
vinohradské	Akátky.	S	cyklohlídkami	strážníků	se	lze	setkat	také	
na	cyklostezkách,	kde	městští	policisté	mimo	jiné	bdí	i	nad	dodr-
žováním	pravidel	silničního	provozu.	

Mgr. Denisa Kapitančiková 
tisková mluvčí MP Brno

Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky 
strážníků



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

HODINOVÝ	manžel-opravy,	údržba	v	bytech,	tel.:728101936

AUtOKLEMPíRNA	–	veškeré	opravy.	Tel.:	728	101	936

MALíŘ	pokojů,	tel.:	549	272	738,	604	518	776

POČítAČOVÉ	služby	–	instalace,	odvirování,	servis,	bezdrátové	sítě.		
Tel.:	728	041	247,	www.netmasters.cz

RáMOVáNí OBRAZŮ,	Metodějova	9a,	Kr.	Pole,	tel:	541211165

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

MONtáŽE A OPRAVy	voda,	topení,	plyn.	Tel.:	603	441	181

NAUČíM tENIS	200/Kč/hod.	Tel.:	724	643	197

tELEVIZORy-OPRAVy V BytECH	provádí	
HANáK.		Tel.:	549	272	587

ELEKtRIKáŘSKÉ PRáCE, HROMOSVODy	v	bytech,	domech,	opravy,	
nové	instalace,	revize,	servis	24	hod.	
Tel.:	777	17	19	26,	www.elektrosova.cz

KOUPíME	pěkný	byt	nebo	menší	RD	v	klidné	ulici	v	Řečkovicích.	
Pozdější	stěhování	nevadí.	Tel.:	603	305	516	i	SMS

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

KOUPíM	byt	2+1,	OV,	balkon,	ne	přízemí	nebo	vyšší	patra	bez	výtahu.	
Klidná	lokalita.		Tel.:	723	93	87	93

NABíZíM	přestavbu	vozidel	na	Ethanol	E85,	levný	provoz	-	nízká	cena,	
zvýšení	výkonu	o	10-15%.		
www.e85.websnadno.cz,	kontakt:	608	876	971

PRONAJMU	polovinu	garáže	ul.	Novoměstská.	Tel.:777840779

HODINOVÝ MANŽEL	–	stavař	od	sklepa	po	střechu,	elektro,	voda,	
truhlář.	Hod.	sazba	od	150,-	Kč.	Tel.	603	510	009

OPRAVy	střech-pokrývač,	klempíř,	tesař,	zedník,	ochrana	proti	
holubům,	kompletní	i	dílčí	práce.	Tel.:	603	510	009

VyMĚNíM	OB	3+1,	75	m²,	cihla,	parkety,	Tučkova	ul.	za	OB	do	50	m²		
i	do	privatizace.	Mob.:	739	836	542

KOUPíM	od	majitele	byt	2+1	v	Řečkovicích,	ne	v	přízemí.		
Děkuji.		Tel:	603	104	983

VEŠKERÉ	počítačové	práce	pro	firmy	i	občany	se	slevou	20%,	
navíc	ke	každé	zakázce	exkluzivní	mail	na	rok	zdarma,	doprava	
k	zákazníkovi	taktéž	zdarma.	Kurs	s.	r.	o.	Tel:	731	84	84	84,	
www.reckovice.eu

BLEŠí tRHy	v	Řečkovicích,	v	sále	pivovaru	na	Palac.	nám.	se	konají	
v	sobotu	3.9.2011+8.10.2011	vždy	od	8-12	hod.	Do	prodeje	můžete	
přinést	různé	věci	z	domácnosti,	starožitnosti,	hračky,	knížky,	sport.	
potřeby	apd.	Prostě	cokoliv,	co	už	nepotřebujete	a	někomu	se	to	ještě	
může	hodit.	Všechny	informace	a	nutná	registrace	prodávajících	na	
tel:	605089298,	541226383,	evaprochazka@seznam.cz.	Prodávající-
příchod	7	hod.	Platba	za	prodej.	Místo	70,-	Kč/os.		
Vstupné	pro	kupující	20,-	Kč/os.	

MALBy, NátĚRy	Zahrádka.	Tel.:776	670	520

PRODáM	zahradu	v	Řečkovicích	.	Tel.:	721	135	992

PLACENÁ INZERCE

Božena GABRHELOVÁ 97 let 
Otakar  FOLTÝNEK 92 let
Oldřich  NOVOTNÝ 85 let
Jan  PEŇÁZ 85 let 
Věra  SEDLÁČKOVÁ 85 let
Miroslav  ŠTĚTINA 80 let
Vladimír  HORÁK 80 let
Hubert  HOLEŠ 80 let 
Zdenka  TRÁVNÍČKOVÁ 80 let 
Drahomíra  SÁDLÍKOVÁ 80 let
Marie  ZAVADILOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

V červnu oslavili své jubileum
Placená	inzerce

BytOVá JáDRA,	koupelny,	interiéry,	celkové	rekonstrukce	na	klíč.	
Práce	obkladačské,	zednické,	instalatérské,	sádrokartonářské.		
Osobní	přístup,		spolehlivost,	kvalita.		
Volejte	nonstop	777	141	165,	608	734	647

PRONAJMU	garáž	v	OV	při	ul.	Kárníkova.	Tel.:	732	267	397.

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

AtLAS - GEODEtICKá KANCELáŘ	-	vyhotovení	geometrických	
plánů,	vytyčení	hranic	pozemků,	zaměření	podkladů	pro	projekt.		
dokumentaci,	zaměření	inženýrských	sítí,	vytyčení	staveb		
a	inženýrských	sítí,	tel.:	602	547	664,	606	760	176,	atlas.brno@atlas.cz,	
Ječná	29a,	621	00	Brno.

HUBNUtí BEZ NáMAHy	Stačí	10	minut	2-3x	týdně,	aby	jste	zhubli	
a	zpevnili	své	tělo!	Vibrační	posilovací	stroj	VIBROJETT		
spaluje	kalorie	30x	rychleji	než	při	rychlém	běhu!		
Najdete	nás	v	provozovně	kadeřnictví	Bunová,	Měřičkova	18,	Brno.		
Objednávky	na:	724	135	065.

PRODáM	byt	1+1	v	OV	v	Řečkovicích.	Tel:	608	558	235.

ELEKtROREVIZE	-	el.	spotřebiče,	nářadí,	byty,	domy,	prům.	budovy,	
hromosvody,	elektromontáže	aj.	www.revize-sialini.cz,		
tel.:	606	041	003.
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Amfiteátr	 bývalého	 řečkovického	
pivovaru	 se	 stal	 útočištěm	 jedineč-
ného	 folkového	 festivalu	 nazvaného	
příznačně	Řečkovice	2011.	Akce	pořá-
daná	 v	 sobotu	 18.	 června	 agenturou	
FT	 Records	 houslisty	 legendárního	
Folk	 Teamu	 Pavla	 Kopřivy	 nabízela	
pořádnou	 dávku	 kvalitní	 muziky	 celé	
odpoledne	 až	 do	 jedenácté	 hodiny	
večerní.	O	úvod	se	postaral	živel	v	pru-
hovaných	 tričkách	 -	 kapela	 Zadáci,	
střídaná	 Pavlem	 Helanem.	 Lidopop	
coby	 komornější	 verze	 Zadáků	 diváky	
připravil	na	Folk	Team,	který	bravurním	
výkonem	potvrdil	své	zasloužené	místo	
v	pomyslné	dvoraně	folkové	síně	slávy.	

Velmi	 chutný	 Pozdní	 sběr	 byl	 skvělou	 předkapelou	 pro	 hlavní	
hvězdu	 večera	 Tomáše	 Kluse.	 Spolu	 s	 Jiřím	 Kučerovským	 byli	
moknoucím	 publikem	 bouřlivě	 přivítáni	 a	 svým	 sympatickým	
a	 trochu	 rozverným	 vystoupením	 bavili	 diváky	 téměř	 hodinu.	
Nepřízeň	počasí	bohužel	mnohé	diváky	od	dalšího	programu	odra-
dila,	vystoupení	Lehké	nohy	a	Poutníků	už	sledovali	jen	skalní	příz-
nivci	a	tvrďáci.	Návrat	Lehké	nohy	na	koncertní	pódia	 je	nesporně	
dobrou	 zprávou	 pro	 všechny	 fanoušky	 dobré	 původní	 muziky.	
Závěreční	 Poutníci	 předvedli	 tradičně	 špičkový	 bluegrass	 a	 byli	
důstojnou	tečkou	za	celou	akcí.

Jsem	velice	 rád,	 že	 se	konečně	v	našem	areálu	podařilo	uspo-
řádat	 tak	 kvalitní	 festival.	 Litovat	 můžu	 snad	 jen	 špatného	 počasí	
spolu	 s	 absencí	 širší	 nabídky	 občerstvení,	 nějaký	 ten	 klobásek	 by	
jistě	přišel	vhod.	Věřím,	že	Pavla	Kopřivu	nepřejde	elán	a	příští	 rok	
nás	 bude	 čekat	 festival	 Řečkovice	 2012,	 který	 přivítá	 ještě	 více	
spokojených	diváků.

Oliver Pospíšil

Občanské	 sdružení	 Celé	 Česko	 čte	 dětem	 si	 v	 rámci	 meziná-
rodního	týdne	čtení	dětem	pozvalo	na	jedno	červnové	dopoledne	
předškoláky	z	místních	mateřských	škol	do	velkého	sálu	řečkovické	
radnice,	aby	je	seznámilo	se	svojí	činností.	Smyslem	projektu	CČČD	
je	přesvědčit	dospělé,	tedy	zejména	rodiče,	prarodiče,	ale	i	učitelky	
z	 mateřských	 či	 základních	 škol,	 aby	 četli	 svým	 dětem	 alespoň	 20	
minut	 každý	 den.	 S	 dětmi	 jsme	 si	 povídali	 o	 knihách,	 pohádkách,	
o	 tom,	 zda	 jim	 doma	 rodiče	 čtou.	 I	 paní	 učitelky	 zavzpomínaly	
na	 své	 oblíbené	 dětské	 hrdiny.	 Dětem	 jsme	 během	 hodiny	 četli	
nejen	úryvky	z	knih	jim	dobře	známých,	ale	například	i	veršovanou	
pohádku	 o	 Neptáčkovi,	 která	 tu	 měla	 premiéru.	 Předškoláci	 měli	
možnost	si	též	zasoutěžit	o	knižní	ceny.	Hodinka	nám	všem	uplynula	
jako	 voda	 a	 na	 památku	 celé	 akce	 si	 každé	 dítě	 odneslo	 záložku,	
kterou,	 jak	 doufám,	 si	 doma	 vložilo	 do	 té	 právě	 rozečtené	 knihy.	
Bude	 jeho	rodičům	připomínat,	 jak	 je	důležité	strávit	společný	čas	
opravdu	 spolu,	 a	 ne	 každý	 zvlášť	 u	 počítače,	 televize	 či	 herních	
konzolí.

Tímto	 bych	 chtěla	 též	 poděkovat	 jak	 panu	 starostovi	 Marku	
Viskotovi	 za	 vstřícné	 jednání,	 tak	 i	 ostatním	 pracovníkům	 radnice,	
kteří	nám	připravili	sál	a	dětem	malé	občerstvení.	Dík	patří	též	nakla-
datelství	Barrister	a	Principal,	jež	věnovalo	knižní	ceny,	a	paní	Hance	
Zejdové,	několikanásobné	držitelce	světových	rekordů	v	bezmoto-
rovém	létání,	která	z	akce	pořídila	dokumentární	fotografie.

Andrea Sasínová 
koordinátorka CČČD pro Brno

Celé Česko čte dětem  
i v Brně-Řečkovicích

Festival Řečkovice 2011 
se navzdory dešti vydařil

Je	 zajímavé,	 kolik	 talentů	 začíná	 své	 umělecké	 sklony	 rozvíjet	
až	s	odchodem	do	důchodu.	Je	to	ale	též	škoda,	protože	skutečný	
a	opravdový	talent	velkou	část	svého	života	„promarnil“	shonem	za	
obživou	sebe	 i	své	rodiny.	 	Zářným	příkladem	mistrně	rozvinutých	
vloh	ke	tvorbě	může	být	např.	populární,	dnes	již	nežijící	inzitní	malíř	
Jan	Hruška,	nebo	malíř	květin	Ing.	Vladimír	Kropáč.	Oba	začali	tvořit	
až	ve	značně	zralém	věku.	K	této	dvojici	můžeme	přiřadit	 i	začína-
jícího	malíře	Ing.	Tomáše	Baránka,	který	se	pro	malování,	jako	druh	
zábavy	na	ukrácení	volného	času,	rozhodl	po	nedávném	odchodu	
na	penzi.	

Pro	 vstup	 na	 uměleckou	 dráhu	 si	Tomáš	 Baránek	 vybral	 jednu	
z	 nejnáročnějších	 cest,	 totiž	 cestu	 akvarelové	 techniky.	 Tato	 tech-
nika	 má	 svoje	 nezpochybnitelné	 výhody	 –	 je	 dostupná,	 vyžaduje	
minimum	 prostředků	 a	 obrazy	 jí	 vytvořené	 jsou	 brzy	 hotové.	 Na	
druhou	stranu	její	velkou	nectností	 je	fakt,	že	akvarelem	vytvořený	

obraz	lze	jen	minimálně	dodatečně	opravit	či	přemalovat.	Jít	po	této	
cestě	 je	 značně	 odvážné,	 současně	 i	 nevděčné	 a	 tvůrce	 akvarelo-
vých	obrazů	se	musí	obrnit	velikou	trpělivostí	a	pevnými	nervy.	

Ty	 evidentně	Tomáš	 Baránek	 má,	 protože	 i	 přes	 některá	 začá-
tečnická	klopýtnutí	úspěšně	 jde	dál	za	svým	cílem.	Zkouší	v	 rámci	
akvarelových	 technik	 prakticky	 všechny	 dnes	 reprodukovatelné	
postupy	a	na	základě	tichého	naslouchání	hlasu	návštěvnické	veřej-
nosti	obezřetně	postupuje	dál.	

Ze	 všech	 jeho	 obrázků,	 z	 jejich	 barevnosti	 a	 prosvětlení,	 bez	
výjimky	 vyzařuje	 radost	 z	 tvorby,	 vřelý	 vztah	 ke	 kraji	 Moravského	
krasu,	 ve	 kterém	 žije	 a	 všeobecný	 životní	 optimizmus.	 Popřejme	
tedy	 Tomáši	 Baránkovi	 na	 začátku	 jeho	 cesty	 za	 uměním	 hodně	
úspěchů	 a	 nutnou	 dávku	 vytrvalosti	 i	 pochopení	 ze	 strany	 jeho	
nejbližších.

Ivan Koláčný

Začít malovat může člověk kdykoli
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SPORT

V	 neděli	 12.	 června	 2011	 se	 v	 Brně	 již	 tradičně	 uskutečnilo	
„Mistrovství	 městských	 částí	 města	 Brna	 v	 petanque“,	 které	 se	
konalo	 tentokrát	 poprvé	 v	 naší	 městské	 části	 Brno-Řečkovice	
a	Mokrá	Hora	na	místním	fotbalovém	hřišti.	Loňské	vítězství	nám	
přineslo	roli	pořadatelů	pro	letošní	ročník	2011,	ve	kterém	jsme	
opět	obsadili	všechny	čtyři	kategorie	hry,	tj.	Radnice,	Muži,	Ženy	
a	Junioři.

Naši	„Muži“	a	„Radnice“	opět	obhájili	1.	místo	z	loňského	roku	
(již	 potřetí	 za	 sebou)	 ve	 svých	 kategoriích	 a	„Ženy“	 vybojovaly	
velmi	krásné	2.	místo.	„Junioři“	se	také	neztratili	a	se	svými	body	
dobře	reprezentovali	naší	městskou	část.

Body,	 které	 jsme	 letos	 vybojovali	 ve	 všech	 kategoriích,	 nás	
určily	 na	 hlavní	 vítěze	 stávajícího	 ročníku	 mistrovství	 v	 této	
překrásné	 francouzské	 hře.	 Protože	 jsme	 tento	 titul	 obhájili,	
budeme	 dle	 příslibu	 starosty	 naší	 městské	 části	 Mgr.	 Marka	
Viskota	příští	mistrovství	opět	pořádat	u	nás	v	Brně-Řečkovicích,	
a	to	v	polovině	června	2012.

	 Tímto	 bych	 chtěl	 poděkovat	 Standovi	 Musilovi,	 bratrům	
Zajdákům,	 Martinu	 Otčenáškovi,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravě	
tohoto	turnaje.	

Oldřich Gardáš, hlavní organizátor turnaje

Celkově	 7.	 místo	 ve	 dvanáctičlenné	 meziměstské	 soutěži	
smíšených	družstev	je	nejlepší	umístění,	kterého	badmintonisté		
BC	SmartLife	Řečkovice	zatím	dosáhli.

A	mohlo	to	být	ještě	radostnější,	kdyby	kvůli	zranění	nepro-
hráli	 v	 nekompletní	 sestavě	 domácí	 souboj	 s	 Hustopečemi,	 ve	
kterém	se	dokonce	rozhodovalo	o	startu	ve	finálové	skupině.	Ale	
i	postup	do	skupiny	o	5.	-	8.	místo	je	historickým	úspěchem	a	po	
reorganizaci	soutěží	také	znamená	posun	do	nově	vzniklé	IV.	ligy	
(postoupilo	 8	 nejlepších	 –	 ostatní	 zůstávají	 ve	 stávající	 soutěži	
a	připojí	se	k	nim	nové	oddíly).

Také	 v	 roli	 spolupořadatele	 deblových	 a	 mixových	 turnajů	
série	Malý	Open	se	vše	vydařilo,	o	čemž	svědčí	velký	zájem	hráčů	
i	hráček	z	celé	ČR.	Raritou	je	bezmála	100	účastníků	na	jednom	
z	nich	a	také	start	badmintonisty	až	z	daleké	Malajsie.

Od	 příští	 sezóny	 má	 oddíl	 navíc	 v	 plánu	 zřídit	 tréninkové	
centrum,	ve	kterém	chce	nejen	zkvalitňovat	umění	výkonnost-
ních	a	závodních	hráčů,	ale	i	dětí,	mládeže	a	široké	veřejnosti.

Konečná tabulka ročníku 2010/11:
1.	 SPK	Kometa	Badminton	Brno	–	postup	do	III.	ligy

2.	 SK	Podolí	„B“		-	baráž	o	III.	ligu

3.	 BC	Hamry	nad	Sázavou	–	IV.	liga

4.	 TJ	Agrotec	Hustopeče	–	IV.	liga

5.	 BC	Premiéra	Brno	„C“	–	IV.	liga

6.	 Sokol	Vranovice	„B“	–	IV.	liga

7. BC SmartLife Řečkovice – IV. liga

8.	 Spartak	PBS	Brno	–	IV.	liga

9.	 TJ	Chropyně	„B“

10.	 TJ	Lokomotiva	Uherský	Ostroh

11.	 Victoria	Želešice

12.	 Sokol	Bořitov

Richard Foltýn  
BC SmartLife Řečkovice

Úspěšná sezóna badmintonistů 
Řečkovic

Obhájený titul v petanque

První Sportovní dětský den 
 v Řečkovicích se vydařil

V	pátek	17.	června	se	na	venkovním	hřišti	ZŠ	Novoměstská	
uskutečnil	 první	 Sportovní	 dětský	 den	 v	 Řečkovicích	 pod	
hlavičkou	 spolupráce	 klubů	 1.	 NH	 Brno,	 VK	 KP	 Brno,	 Valosun	
Brno	 a	 Handball	 KP	 Brno.	 Malí	 účastníci	 soutěžili	 v	 sedmiboji,	
mohli	si	vyzkoušet	sporty	pořádajících	klubů	a	ve	volnočasovém	
koutku	 se	 projet	 na	 koni	 ze	 ZOO	 Brno	 nebo	 si	 zaskákat	 na	
nafukovacích	atrakcích.	Celkem	se	zaregistrovalo	do	sedmiboje	
a	aktivně	soutěžilo	115	dětí,	což	ale	nebyl	konečný	počet	všech	
zúčastněných,	 kteří	 se	 třeba	 jen	 přišli	 podívat.	 Tři	 nejlepší	 ve	
4	 věkových	 kategoriích	 pak	 nakonec	 obdrželi	 hodnotné	 ceny	
z	 rukou	 starosty	 Marka	 Viskota,	 náměstka	 primátora	 Olivera	
Pospíšila,	radního	Richarda	Foltýna	či	basketbalové	vicemistryně	
světa	 Ivany	 Večeřové.	 Tímto	 bych	 také	 rád	 poděkoval	 všem	
dobrovolníkům	za	pomoc	při	pořádání	této	akce,	panu	Ježkovi	
za	pomoc	s	dopravou	náčiní	a	všem	příchozím	za	aktivní	účast.	
A	doufám,	že	za	rok	se	opět	na	této	akci	potkáme.

Filip Hrůza
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Zastav	se,	poutníče,	tohoto	uspěchaného	světa	a	ovlaž	svoje	
rty	 v	 orosené	 číši	 vznešeného	 nápoje,	 který	 nese	 krásný	 název	
–	VÍNO.	Věz,	že	tento	ušlechtilý	nápoj,	tento	opojný	nektar	v	sobě	
ztělesňuje	sílu	země	a	krásu	slunečních	paprsků,	jež	je	ukryta	až	
na	dně	tohoto	zázračného	moku.

Víno	 má	 čarovnou	 moc.	 Na	 tváři	 ti	 rozzáří	 úsměv,	 sladké	
opojení	 povznese	 tvého	 ducha,	 budoucnost,	 která	 se	 ti	 zdála	
dosud	šedivá,	zrůžoví,	zapomeneš	na	starosti	všedních	dní.	

Ušlechtilost	 tohoto	 nápoje	 si	 zasluhuje,	 aby	 pití	 vína	 bylo	
vždy	jen	milým	a	hezkým	obřadem.	Aby	ti	vždy	sloužilo	ke	zdraví	
a	pro	potěšení,	neboť	od	pradávna	se	praví:

IN VINO VERItAS
Myšlenka	na	tuto	esej	vytryskla	ze	dvou	pohledů.	Ten	první		

-	neveselý.
Byl	 to	 letmý	 pohled	 na	 televizní	 obrazovku,	 se	 sněmovním	

sálem	našeho	parlamentu	při	projednávání	zákona	o	protikomu-
nistickém	odboji.	 Identifikací	aktérů	se	mi	vrátily	vzpomínky	na	
staré	časy,	kdy	ti	samí	lidé	zavírali	huby	pěstmi	lidem,	kteří	s	nimi	
nesouhlasili	 i	na	přikyvující	část	českého	politického	panoptika,	
která	 se	 nám	 dnes	 drze	 snaží	 udílet	 lekce	 o	 demokracii.	 Nebyl	
jsem	si	jist	správným	užitím	slova	panoptikum	a	tak	jsem	otevřel	
slovník	cizích	slov	a	nalezl.	Panoptikum	je	divadlo	rozmanitostí,	
sbírka	 rozličných	 zájmových	 osob,	 zpravidla	 voskových	 figur.	
Slovo	jsem	tedy	užil	správně.

V	tu	chvíli	jsem	si	znovu	uvědomil	v	plné	nahotě	zranitelnost	
stále	 mladé	 demokracie	 a	 falešnost	 nastoupené,	 dvacetileté	
cesty	k	obrodě	společnosti.

Druhý,	 následný,	 byl	 veselý.	 Vytryskl	 z	 pohledu	 na	 zlatavý	
mok,	lomící	sluneční	paprsky	v	číši,	stojící	přede	mnou.

A	 nyní	 k	 tématu.	 Jak	 však	 začít?	 Snad	 zvoláním	 a	 to	 slovy	
básníka.

Vám	poděkování	a	lásku	Vám	……	Ivane	Koláčný.
Dne	 9.	 června	 uspořádal	 Výbor	 pro	 národnostní	 menšiny	

ZMČ	přednášku	s	besedou	na	téma:
„Historie, současnost a budoucnost vinohradnictví  
a vinařství na jižní Moravě“.	Přednášejícím	byl	doc.	Ing.	Eduard	
Postbiegl,	 CSc.,	 v	 současnosti	 osoba	 nejpovolanější	 v	 současné	
ampelografii.

Rozsah	 přednášky	 i	 následné	 besedy	 zaujal	 jak	 část	 laické	
veřejnosti,	tak	i	zkušené	odborníky.	Beseda	se	odvíjela	od	historie	
vinařství	 na	 Moravě,	 přes	 charakteristiky	 moravských	 vín,	 jejich	
křížení,	až	po	uvádění	nových	kříženců	do	povědomí	veřejnosti.

Vedle	 již	 známých	 odrůd	 vinné	 révy,	 jako	 Ryzlink	 rýnský,	
Tramín	 červený,	 Rulandské	 bílé,	 Rulandské	 šedé,	 Sylvánské	
zelené,	Sauvignon,	Irsay	Oliver,	Muller	Thurgau,	Muškát	moravský,	
Frankovka,	 Svatovavřinecké,	 Děvín,	 Pálava,	 Kotrč,	 Siegerrebe,	
Frašták	 	 a	 mnohé	 jiné,	 před	 námi	 defilovaly	 nové	 odrůdy,	 jako	
Rubinet,	 Agni,	 Fratava,	 Sevar,	 Malverina,	 Veritas,	 Pota	 a	 jiné	
odrůdy,	které	budeme	pít	ve	3.	tisíciletí.

V	 této	části	 rozšířím	započaté	 téma	o	vinohradnictví	v	Řeč-
kovicích.	 Podívejme	 se	 na	 současnou	 mapu	 Velkopavlovické	
vinařské	podoblasti.	Zjistíme,	 že	naše	obec	 je	dodnes	uváděna	
jako	nejsevernější	vinařská	výspa.	Dva	svatostánky	na	naší	návsi	
to	stvrzují.	

Svatostánek	 sv.	 Vavřince	 –	 kde	 se	 pije	 mešní	 víno	 od	 roku	
1333.

Stánek	Agnes	–	kde	se	pijí	vína	rozličná	od	roku	1993.

A	nyní	vážně.
První	 zprávy	 o	 pěstování	 vinné	 révy	 a	 o	 počátcích	 zdejšího	

vinařství	 pocházejí	 z	 IX.	 století.	 Z	 historických	 pramenů	 se	
dovídáme,	že	v	 roce	874	poslal	velkomoravský	kníže	Svatopluk	
českému	 knížeti	 Bořivojovi	 k	 oslavě	 narozenin	 jeho	 syna	
Spytihněva	 darem	 sud	 moravského	 vína.	V	 tu	 dobu	 se	 vesměs	
jednalo	o	směsky,	chcete-li	cuvée,	kupáže	a	tak	nevíme,	zda	sud	
neobsahoval	i	víno	z	řečkovických	vinic.

Vždyť	i	Řečkovice	měly	svá	kvalitní	vína,	pěstovaná	téměř	na	
3.000	měřicích	vinic.	Nejvíce	škod	utrpěly	zdejší	vinice	za	třiceti-
leté	války,	v	letech	1618	-	1648.	Dle	Vojtěšky	Matyášové	v	kronice	
„Řečkovice	 -	 náš	 domov“	 bylo	 v	 tu	 dobu	 zničeno	 1120	 měřic	
vinohradů	a	v	následných	letech	vinohrady	zpustly	všechny.

Vinohradnictví	však	nezaniklo	a	vinice	se	opět	rozšiřovaly	až	
do	XVIII.	století.

V	 průběhu	 dalších	 dvou	 století	 postihl	 však	 řečkovickou	
vinorodou	 oblast	 stejný	 osud,	 jako	 mnohé	 jiné	 a	 zdejší	 vinice	
byly	postupně	vyklučeny.

Zde	mi	dovolte	vzpomenout	na	poslední	tři	vinaře,	kteří	na	
přelomu	tohoto	století	odešli	do	nebeských	vinic	a	ukončili	tím	
éru	vinohradníků	v	Řečkovicích.	Byli	to	–	Jara	Foltan,	Vašek	Nízner	
a	Zdeněk	Blaha.

Chlapci,	 pokud	 Vám	 PNS	 (poštovní	 nebeská	 služba)	 doručí	
občasník	ŘEČ,	dozvíte	se,	že	my,	pozůstalí	vinaři	i	milovníci	vína	
máme	prosbu.	Rezervujte	nám	židličky	v	nebeském	baru	někde	
vedle	Vás,	neboť	Vy	 tři	 jste	nejlépe	věděli,	 že	víno	 je	 jako	 láska,	
protože	 o	 něm	 můžeme	 hovořit	 nekonečně	 dlouho,	 i	 když	 už	
bylo	vše	tisíckrát	řečeno.	

Na	závěr	zdvořilé	zvolání.
Hej	 páni	 konšelé,	 lid	 obecný	 věří,	 že	 to	 nebyl	 poslední	

vzdělávací	počin.	Máme	lokalitu,	kterou	nám	může	závidět	celý	
brněnský	 region.	 Máme	 bohatá	 sklepení	 –	 nevyužitá,	 máme	
sýpku	–	nevyužitou	(mokrá	varianta	hodů	je	příliš	málo).	Zadejte	
architektonické	 a	 ekonomické	 studie	 na	 obchodní	 i	 vzdělávací	
využití	 těchto	 unikátních	 prostorů.	 Chovejme	 se	 jako	 dobří	
hospodáři.		Dá	to	práci,	ale	obec	bude	bohatnout,	budou	peníze	
na	sport,	na	kulturu.	

A	moje	snová	vize?
Příští,	 podzimní	 beseda	 o	 víně,	 se	 bude	 konat	 v	 útulných,	

byť	nedokončených	prostorách	podzemí,	stejně	jako	novoroční	
zasedání	zastupitelstva.

Dočetl	 jsem	 se,	 že	 tisíciletí,	 která	 již	 uplynula,	 nám	 ukázala,	
kolik	nesnadných,	svízelných	a	zdánlivě	nepřekonatelných	sporů	
se	vyřídilo	při	poháru	dobrého	vína.

Na zdraví Jaroslav Herman

ŘEČ O VÍNĚ


