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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

BŘEZEN 2015

Již od roku 2005 se městská část snaží po-
stupnými kroky zlepšovat stav jednotlivých 
míst v  rámci rozsáhlého území panelového 

sídliště, a  to i  za  pomocí dotací z  programu Podpora regenerace 
panelových sídlišť, vypisovaném každoročně Ministerstvem pro 
místní rozvoj.

Co je obsahem letošní etapy? Uspějeme-li s  žádostí o  dotaci 
ve výši 3,3 mil. korun, budou v tomto roce realizovány tři konkrétní 
akce. V prvé řadě připravujeme rekonstrukci prostoru před lékař-
ským střediskem na Vránově ulici. Stávající zpevněná plocha z lité-
ho asfaltu, na mnoha místech poškozeného, dnes slouží k pohybu 
chodců i  k  poměrně živelnému parkování vozidel. Projekt počítá 
s vybudováním 20 legálních parkovacích stání, stání pro kola, s vy-
řešením pohybu chodců pomocí nových chodníků a s úpravou od-
počinkové části s  lavičkami a zelení. Součástí je také vybudování 
dvou sloupů veřejného osvětlení, které na  tomto exponovaném 
místě dnes chybí.

Za bytovými domy na Novoměstské ulici (č. orientační 53 a 55) 
se nachází asfaltová plocha, kterou bychom už jen stěží mohli nazý-
vat hřištěm. Jelikož se v okolí nachází slušný počet perspektivních 
dětských hřišť, bude tato plocha vybourána, zatravněna a osázena 
novými stromy. Plocha spojovacího chodníku bude nově předláž-
děna a její součástí budou i nové lavičky a odpadkové koše.

Třetím letošním počinem v  sídlišti bude vybudování nového 
místa pro volný pohyb psů jako bezpečného oploceného prostoru, 
kde bude možné psa pustit bez vodítka „na volno“, aniž by dochá-
zelo ke střetům s chodci. Jako vhodný byl vytipován pozemek troj-
úhelníkového tvaru při ulici Novoměstská.

Pakliže bude naše dotační žádost úspěšná, můžeme zmíněné 
projekty začít realizovat v letních měsících. V případě, že se štěstí 
usměje na  jiné žadatele, bude k  provedení vybrána jedna či dvě 
akce z prostředků městské části

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta

Slovo StaroSty

Regenerace panelového sídliště v roce 2015

Vizualizace parkování před lékařským střediskem

Vizualizace výběhu pro psy na Novoměstské

Na své 4. schůzi 4. února 2015 rada:
• souhlasila jako zřizovatel základní školy se zvýšením kapacity školní 

družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, z dosavadních 100 dětí na 140 dětí, 
s účinností od 1. 9. 2015, 

• doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu VHČ – bytového hospodářství 
– na rok 2015, včetně plánu velkých oprav. Z velkých oprav a investic 
jde např. o výměnu oken v nástavbě domovního celku Novoměstská 
23 – 41 směrem do  vnitrobloku (celkem 100 ks) a  opravu okapové-
ho chodníku v délce 400 m, o renovaci předních vchodů vč. výměny 
zvonkových tabel v domovním celku Novoměstská 7 – 19 a zasklení 
přízemních lodžií, dále o rekonstrukci bytových jader v obou domov-
ních celcích (max. 20 jader) s rozpočtem 3.200 tis. Kč, 

• schválila dohodu se statutárním městem Brnem o  centralizovaném 
zadání nákupu elektrické energie a zemního plynu na rok 2016. Měst-
ská část možnosti nákupu elektřiny a plynu prostřednictvím centrální-
ho zadavatele využila i v minulosti, se značnými úsporami, 

• schválila záměry pronájmu nemovitého majetku, jednotlivé zámě-
ry jsou vyvěšeny na úřední desce ÚMČ, elektronická úřední deska je 
na www.reckovice.cz. 

3. zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 19. 2. 2015, tedy 
po  uzávěrce tohoto čísla. Nejdůležitějším bodem bylo plnění rozpočtu 
VHČ – bytového hospodářství – za rok 2014 a návrh rozpočtu VHČ – by-
tového hospodářství - na rok 2015. Dále byly na programu body, z nichž 
o některých jsme informovali po projednání v radě městské části. Usne-
sení ze ZMČ jsou k dispozici na webu MČ. 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná, občan má právo vy-
stoupit k  projednávaným bodům, program je vždy před datem konání 
vyvěšen na úřední desce úřadu. Zastupitelstva v  roce 2015 se konají 9. 
dubna, 25. června, 17. září a 17. prosince, vždy od 15 hod. v zasedacím 
sále ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11. 

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy z rady městské části
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INformace ÚmČ

Jako obvykle se na  přelomu března a  dubna nejprve vyčistí většina 
místních komunikací po zimě. Chodníky budou od zimního posypu čiš-
těny již od druhé poloviny března v závislosti na aktuálním stavu počasí. 
Poté budou v  období od  května do  listopadu celkem třikrát vyčištěny 
místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých 
ulic. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v  souladu 
s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, v platném znění) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným 
silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čiš-
tění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vyme-
zena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat 
firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu 
(parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holou-
bek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Dráž-
ní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě spo-
lečnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, 
odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., 
se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švan-
cara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se 
čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí 
Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 
nebo 541 421 745. 

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVIC-
KÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky 
k Měřičkově 44,  VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom.,  
KUŘIMSKÁ 2–40 a  1–19 - obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k  Žitné 
19 a  Novoměstské 3 a  5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve  směru K  Západi, 
KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI,  JELENÍ, DÍLY,  TE-
REZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠ-
NÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TermÍN:  30. 3.   
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ 
HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA 
vč. parkovišť, UPRKOVA vč. parkoviště za  školou, MARIE HÜBNEROVÉ, 

HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k  č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, 
VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA 
vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 
- kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TermÍN:  31. 3.    

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁS-
KOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČ-
KOVA vč. parkovišť,  FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, 
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  JANDÁSKOVA - části od  č. 38 po  č. 63 
a  od  č. 30d po  garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD 
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn,  ÚHLEDNÁ, 
TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ 
TermÍN:  1. 4.     

Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k No-
voměstské a k č. 11,  BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO – část 
k hudební škole,  ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNIC-
KÁ, KRÁLOVKA, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren k  Renčově, TEREZY 
NOVÁKOVÉ - část od kasáren k Prachárně 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEV-
NÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 
1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ 
NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9 
TermÍN:  2. 4.    

Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVO-
MĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou 
s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, 
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, KOLAŘÍKO-
VA 3  pod „Vysočinou“,  TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TermÍN:  3. 4.

Celoroční plán blokových čištění naleznete na  www.reckovice.cz,  
oddělení životního prostředí.

Ing. Pavel Stránský 
oddělení životního prostředí

Termíny čištění místních komunikací v roce 2015

Stále „něco“ hledáme?
Také se Vám stává, že nemůžete najít klíče od domu, přestože jste 

si jisti, že byly na obvyklém místě? Či se Vám doma kupí chybějící po-
nožky a Vy marně prohlížíte pračku s otázkou v očích: “Kam se jenom 
poděly?“ Nebo ještě od podzimu hledáte deštník s nadějí, že se přeci 
jenom někde objeví? V naší uspěchané době, kdy často těkáme z my-
šlenky na myšlenku, z úkolu na úkol a nevíme, kde nám hlava stojí, se 
není co divit, že věci ztrácíme a zapomínáme a pak je po usilovném 
hledání občas i nalézáme, abychom ztratili zase něco jiného.

A nejsou to jen věci materiální, které nám schází. Stále častěji ko-
lem sebe hledáme usměvavé a spokojené lidi, takové, kteří nás svým 
upřímným úsměvem zahřejí u  srdce a  pozvednou skleslou náladu. 
Pátráme po skomírajících morálních hodnotách a namáhavě se snaží-
me vyznat ve všech zmatcích života se stále více se stírajícími hodno-
tami. Už neplatí to, co bylo kdysi, o co jsme se mohli opřít. Nechce se 
nám brát na sebe trvalé závazky a naše partnerské rozchody se mo-
hou podepisovat na našich dětech. Ptáme se, zda se z médií opravdu 
ozývá pravda. Politiky vnímáme jako nedůvěryhodné, zákony jako 
nepřehledné. Tak komu a čemu tedy věřit? Bude mne mít někdo rád, 
když nejsem dostatečně moderně oblečená, vysoká či štíhlá? sem 

dost „in“? Spousta podobných otázek se na nás valí, a my hledáme 
a nenalézáme. Stojíme na rozcestí, vidíme před sebou mnoho cest, 
ale nevíme, kudy se dát.  Stojíme a v naději čekáme, zda v dálce ne-
zahlédneme přeci jenom nějaké světýlko, za kterým se budeme moci 
vydat.

Milí čtenáři, ráda bych Vám nabídla 
možnost účastnit se kurzu alfa, který 
pořádá místní římskokatolická církev od   
5. března každý čtvrtek od 19 do 21.30 
po dobu 11 týdnů. 

Tento kurz se bude snažit najít odpovědi na otázky smyslu života, 
víry, života po smrti, na otázky odpuštění a základních životních hod-
not a osoby Ježíše Krista. Setkání probíhají v útulném prostředí farní 
herny na ulici Prumperk 3 a je možno se přihlásit na vecere.vavrinec@
email.cz nebo na telefonu 776 057 700.  

Život je cesta. Hledejme tu správnou s  vědomím, že nemusíme 
spoléhat jenom sami na sebe.  

Dita Pivoňková, členka zastupitelstva MČ
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Dalším členem Zastupitelstva městské části  
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, kterého předsta-
vujeme v  pravidelné rubrice Na  kus řeči s  … ,  
je místostarosta mgr. rené Černý. 

Pane místostarosto, jste mezi současnými čle-
ny našeho zastupitelstva jedním z  nováčků.  
Co Vás přimělo k tomu, že jste se rozhodl vstoupit 
do komunální politiky, a proč právě za hnutí ANO 
2011?

 Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ani jsem o práci v politice 
dříve neuvažoval. Pro členství v hnutí ANO jsem se rozhodl pro neutěšenou 
situaci ve společnosti, ekonomice, školství, zdravotnictví a v mnoha dalších 
oblastech života. Domnívám se, že i díky tomu, že jsme v mnohém uplynulé 
více než čtvrtstoletí promrhali, začínáme zaostávat. V hnutí ANO vidím šanci 
tento vývoj zastavit a naopak měnit věci k lepšímu. Protože se domnívám, že 
je potřeba začít u každodenních a mnohdy elementárních potřeb každého 
z nás, vidím své uplatnění v komunální politice.
Zkuste se našim čtenářům několika slovy představit. Odkud pocházíte, 
jaké máte vzdělání, kde jste až dosud pracoval a jaké máte vedle svého 
povolání záliby?

Pocházím z Řečkovic, je mi 43 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vystudo-
val jsem historii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, pracoval jsem 
v České televizi, poté jako manažer ve dvou firmách. V roce 2001 jsem začal 
podnikat v oboru hledání nových investorů pro prodej majetku v konkurz-
ních a  insolvenčních řízeních a v oblasti pořádání veřejných dražeb. V roce 
2007 jsem zároveň začal učit historii na Gymnáziu Slovanské náměstí, čímž 
jsem se vrátil ke své velké zálibě. Vedle historie je to ještě jízda na motorce, 
lyžování, četba a, pokud to jde, tak i cestování. Velká pozornost patří pocho-
pitelně i rodině.
Jak se Vám daří zvládat náročnou a  pro Vás osobně novou funkci mís-
tostarosty MČ s téměř 16 000 obyvateli?

Žádné začátky nejsou jednoduché, ale našel jsem ochotné a  odborně 
zdatné spolupracovníky, kteří mi pomohli zejména v procesu fungování rad-
nice. Naše městská část má před sebou zcela konkrétní cíle, kterých bychom 
společně chtěli dosáhnout. Vybudovat parkoviště na  Palackého náměstí, 
před poliklinikou na Vránově ulici, zlepšit kvalitu obou základních škol, ži-
votního prostředí, bydlení apod. Velkou výzvou je pro mne osobně situace 
na poště a na konečné „jedničky“ na Terezy Novákové. Jsem si ovšem vědom, 
že ne vše půjde hned, ale věřím, že ve spolupráci s občany a našimi partne-
ry na radnici a magistrátu se mnohé podaří. Snad mi taky trochu pomohou 
moje zkušenosti z manažerské činnosti a z podnikání. 

Někteří z našich spoluobčanů Vás znají též jako zaníceného a nadšeného 
příznivce vojenské historie, zejména období Napoleonských válek a pa-
mátné bitvy u  Slavkova. Zbude Vám na  tohoto krásného koníčka jako 
místostarostovi ještě čas? 

Máte pravdu, pane doktore, že toto historické období je i vzhledem k re-
gionu, ve kterém žijeme, mým oblíbeným. Je to doba plná výjimečných život-
ních příběhů, hrdinství, dobrodružství, romantiky, ale nutno dodat, že i tragé-
dií a neštěstí. Bitva u Slavkova z roku 1805 zároveň dala našemu kraji i Brnu 
zvláštní nádech evropského historického dění, podobně jako třicetiletá vál-
ka. Jen nevím, jestli to dostatečně dokážeme využít například v turistice. Čas 
si zatím na tohoto koníčka najdu, ale je ho pořád méně.
Máte za sebou už více než 3 měsíce jako místostarosta -  jaké jste si vytyčil 
pro nejbližší období cíle své osobní práce? 

Jsem spíše týmovým hráčem než sólistou, a tak věřím, že společně s ko-
legy v koalici i celém zastupitelstvu uchopíme racionálně ty problémy, které 
nás pálí, a společně je vyřešíme. Osobně chci získat pro Řečkovice a Mokrou 
Horu co nejvíce možných prostředků z různých dotačních programů, aktivně 
pracovat ve školské radě ZŠ Novoměstská a zlepšit tamní situaci a načít řešení 
oblasti kolem kasáren i s vědomím, že to je běh na delší trať a že vzhledem 
k současným majetkovým poměrům může být velmi komplikovaný.

Politika je však mimo jiného uměním možného a my se společně musíme 
snažit, aby toho možného bylo co nejvíce.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
S René Černým si povídal Ivan Koláčný

akce pro SeNIory
Městská část pořádá v  posledním březnovém  

týdnu setkání seniorů při výtvarné činnosti. Jedná se 
o  ubrouskovou techniku – decoupage. S  sebou je  
nutné vzít předmět, který budete zdobit (vázičku,  
sklenici, rámeček na  fotografie, dřevěnou desku,  
květináč apod.), nůžky, popř. brýle na čtení.

Zájemci se přihlásí telefonicky na  č. 541  421  723, 
541  421  738 nebo osobně v  budově radnice, přízemí, 
místnost č. 86, to nejpozději do 18. 3. 2015.

Božena Trnková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Pomalu se blíží jaro. A my v cyklu „Maminko, 
tatínku, pojďte se mnou na pohádku!“ přichází-
me se zbrusu novou, předjarní pohádkou. 

Divadlo Plyšového medvídka již známe 
z  několika pohádek. Tentokrát k  nám zavítají 
s pohádkou nazvanou „Pohádky matičky Rusi“. 
Vypráví dva příběhy. Prvním je „Peříčko Finista 
Jasného Sokola“ a  druhým „Marja Morevna“. 
Jsou to tradiční ruské lidové pohádky. Divadlo 

Plyšového Medvídka se nebojí uchopit tyto příběhy netradičním způ-
sobem. „Pohádky Matičky Rusi“ patří mezi nejvýpravnější inscenace 
sezóny, zejména co se týče náročnosti výroby loutek, scény a  kos-
týmů.

První z pohádek, „Peříčko Finista Jasného Sokola“, může divákům 
připomínat českou Popelku. Jen kulisy jsou trochu jiné. Můžeme sle-
dovat příběh trojice sester. Ta nejmladší trpí nepřejícností a  nevra-
živostí svých starších sester. Na  rozdíl od  nich netouží po  krásných 
šatech ani drahých špercích, ale jen po jediném – Finistu Jasném So-
kolovi, do kterého se zamiluje. Závistivé sestry se pokusí jejich lásku 
překazit, ale díky obětavosti, vytrvalosti a odvaze nejmladší se jim to 
nepodaří. 

Druhá z pohádek, „Marja Morevna“, je téměř až hororová. Ale ne-
bojte se, všechno nakonec dobře dopadne. A také tento příběh bude 

divákům asi povědomý – z pohádky Boženy Němcové O Měsíčníku, 
Slunečníku a Větrníku. Hlavní hrdina, carevič Ivan, provdá své tři ses-
try za tři švarné mládence, kteří se umí proměnit v sokola, orla a ha-
vrana. Ivan se pak sám vydá do světa hledat vlastní štěstí. Zamiluje se 
do Marji Morevny a vezme si ji za ženu. Osvobodí Kostěje Nesmrtel-
ného, kterého Marja věznila a ten Marju unese. Nešťastný carevič Ivan 
se ji vydá hledat, ale nedaří se mu ji vysvobodit. Kostěj Nesmrtelný 
je mocnější. Teprve s pomocí kobylky Baby Jagy a trojice švagrů se 
Ivanovi podaří Kostěje přemoci.

„Pohádky matičky Rusi“ se nám představí v podání Miroslava Čer-
ného, Konráda Popela a Mariny Ra. 

Pohádka je vhodná pro děti děti od 4 let do 11 let. Délka předsta-
vení 50 min.

Dovolujeme si vás, milé děti a rodiče, pozvat na tuto pohádku, a to 
v sobotu dne 14. března 2015 v 16:00 hod. do Sboru páně cČSH, 
Vážného 6. 

Po představení bude, jak je již u pohádek ve Sboru Páně zvykem, 
následovat program pro děti i  rodiče, nazvaný „Tvoření“. V prosto-
rách klubu Jonáš budou pro malé i velké připravené nejrůznější hry.

Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete také 
na www.ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com.

Vratislav Jan Marša 
spolek Verbum et musica

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!
Pohádky maTičky Rusi

Na kus řeči s René čERNÝm
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Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci březnu 2015:
4. 3. v 18 hod., sál školy
Žákovský večer
5. 3. v 18 hod., sál školy
koncert k jubileu mgr. p. feldmanna
10. - 12. 3. v 9:15 a v 10:30 hod., sál školy
koncerty pro mateřské školy
18. 3. v 18 hod., sál školy
autorský večer a. Zlámal 
24. 3. v 18 hod., sál školy
Žákovský večer
25. 3. v 18 hod., sál školy
koNcerT UČITeLŮ
30. 3. v 19 hod., sál školy
koncert Společnosti Bohuslava martinů

Vstup volný, srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Je již pravidlem, že Sbor Páně Církve 
československé husitské se stal místem, 
které je otevřeno různým kulturním pro-
jektům, mezi něž patří i koncerty. V minu-
losti zde vystoupily pěvecké sbory jako 
Chrámový sbor apoštola Pavla či sbor 
CARMINA VOCUM. Jenom v  minulém 
roce se zde konaly koncerty souborů MU-
SICA MINORE nebo Hornového ansáblu 
Za rohem. 

I tento rok v této tradici pokračujeme. Připravili jsme pro vás vy-
stoupení s názvem „koNcerT STarÝcH mISTrŮ“, které je věnová-
no 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha.

Jak již bylo naznačeno, koncert se koná ve  Sboru páně cČSH 
v  pátek 27. 3. 2015 v  19:00 hod. V  rámci večera mimo jiné zazní 
skladby  J. S. Bacha, J. Pachelbela, G. F. Händela, G. P. Telemanna aj.

Koncert zazní v podání souboru ad Hoc ensemble pod umělec-
kým vedením Víta Coufala, se kterým jako host vystoupí violista Karel 
Plocek. Soubor Ad Hoc Ensemle byl založen v roce 2011. Ve své tvor-
bě navazuje na dlouholetou koncertní činnost smyčcového orchest-
ru při  ZUŠ Třebíč. Dramaturgie koncertů tohoto souboru je zaměřena 
na hudební díla mistrů baroka a klasicismu. Soubor je charakterizu-
je nejen preciznost, s níž přednášejí jednotlivé skladby, ale i bohatá 
koncertní činnost po celé České republice.

Po koncertu bude možno si zakoupit CD se skladbami z období 
baroka a klasicismu.

Jsme neustále obklopeni shonem, chvatem a stresem. Proto při-
jměte naše pozvání ke chvílím uvolnění a nechte se podmanit krá-
lovstvím hudby. Využijte této příležitosti a nechte na sebe dýchnout 
umění starých mistrů. 

Vratislav Jan Marša, spolek Verbum et musica

V sobotu 7. 2. 2015 jsme v Řečkovicích pořádali již tradiční Spole-
čenský ples Sokola Řečkovice. Opět byl plný sál spokojených hostů, 
výborná kuchyně, lahodné víno i ostatní moky, všichni se příjemně 
bavili, protože se bavit chtěli.

V neděli 8. 2. 2015 vystřídaly „dospělácké osazenstvo“  děti a užily 
si Dětský karneval.

Za  Výbor TJ Sokol Řečkovice bych chtěla poděkovat všem, 
kteří pomohli s  přípravou plesu i  dětského karnevalu. Všem, kte-
ří pomohli v  rámci samotných akcí, aby jejich průběh byl zdárný, 
a  také velký dík všem těm, kteří na  plese a  na  karnevale vystou-
pili a  předvedli své umění – Ř13, Pampelišky, oddíl Krasojízdy, 
rodině Růžičkově. Ř13 bych také chtěla poděkovat za  pěkný  
program, který připravili v neděli dětem na karnevale. 

Tím ale společenské akce v Sokole nekončí, dovolujeme si Vás po-
zvat na Country bál, který budeme v sokolovně pořádat 14. 3. 2015. 
Kromě výborného guláše a točeného piva a jiných dalších pochutin 
se můžete těšit i na výuku country tanců, na taneční vystoupení v po-
dání Ř13 a Pampelišek a určitě i na nějaké to půlnoční překvapení. 

K tanci a poslechu bude hrát kapela Vikýř. 
V neděli 15. 3. potom bude navazovat již 3. ročník Černé hodin-

ky v sokolovně, nazvaný tentokrát „Pojďte s námi za písničkou“, kde 
se pobaví nejen děti, ale určitě i dospělí.

Děkujeme a zveme.
za Výbor TJ Sokol Řečkovice 

Eva Janovská

koNCERT sTaRÝCh misTRŮ

společenský únorový víkend 
v řečkovické sokolovně

Františka  STEHLÍKOVÁ 93 let
Jitřenka  DOLEŽALOVÁ 91 let
František  RŮŽIČKA 90 let
Milada  BALATKOVÁ 90 let
Věra  MACHAŇOVÁ 90 let
Jiří  SPÁČIL 85 let
Věra  KONRÁDOVÁ 85 let
Noemi  ZAKOPALOVÁ 85 let
Marie  NOVÁKOVÁ 85 let
Zdeněk  KOSEK 80 let
Rudolf  ŠTRAJT 80 let
Božena  VODOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší 
přeje redakce.

JUBILANTI – únor 2015

ŽákoVskÝ VEčER
4. března a 10. března v 18.00 v sále školy

koNCERT učiTELŮ
k 20. výročí založení školy

v úterý 24. března v 18.00 v sále školy
Srdečně zve Mgr. Eva 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
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pLaceNÁ INZerce
DoUČUJI/VyUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

poČÍTaČe-NB-TISkÁrNy-INTerNeT: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

maLBy, NÁTĚry Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

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

maLÍŘ pokoJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

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

NaBÍZÍm opravy počítačů a notebooků, tvorbu a správu webových 
stránek.  Bc. Jan Ryšávka, tel.: +420 604 535 647.  
www.hr-computers.cz

INSTaLaTÉrSkÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181

DopraVa pro SeNIory - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

maLBy – NÁTĚry oNDerka. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

rÁmoVÁNÍ oBraZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165

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

BIoSTImULaČNÍ LaSer,  Veronika Němcová, Azurová 2, Řečkovice. 
Tel.: 605 192 169, www.kosmetika-nemcova.cz  Hýčkejte vaši pleť!

HLeDÁm  ke koupi byt v Řečkovicích. Může být i v původním 
stavu, nabídněte prosím. Tel.: 607 458 509

koUpÍm  byt 1+kk/1+1. Platba v hotovosti. Tel.: 702 334 402

maLBy 14 kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz

proDÁm nebo pronajmu garáž pod hřbitovem. T.: 605 118 484

koUpÍm nebo dlouhodobě najmu garáž na ul. Novoměstská. 
Tel.: 602 793 991

koUpÍm garáž v Řečkovicích. Tel.: 737 437 619

oDDLUŽeNÍ – VYHOTOVÍME VÁM NÁVRH NA POVOLENÍ  
ODDLUŽENÍ, VYSVĚTLÍME CELÝ PROCES ODDLUŽENÍ.  
SÍDLÍME V BRNĚ. Tel: 77 30 30 134

mÁTe dlouhodobé zdravotní potíže a nepomáhá vám obvyklá léčba?  
Zkuste něco jiného! Nabízím vytestování a odstranění vašich toxických  
zátěží, které mohou být příčinou těchto problémů. První nezávazná  
konzultace zdarma.Více na www.brno-detoxikace.cz 
Tel.: 728 855 981

cHceTe proDaT, koUpIT nebo proNaJmoUT NemoVIToST?   
Nejsme realitní kancelář – zprostředkováváme jen kontakt mezi  
nabízejícími a zájemci. Více informací na: www. reality-zprostredkovani.cz 

ÚkLIDoVÝ SerVIS pro Brno a okolí za prima ceny, pro domácnosti  
i firmy, více info na webu: icleaning.cz a také na tel.: 603 540 163

ceNTrUm SLUŽeB oBČaNŮm – služby a poradenství pro Vás  
– kopÍroVÁNÍ do a3, TISk pozvánek, letáků, vizitek atd. 
– SkeNoVÁNÍ, ÚpraVy foToGrafIÍ 
– kroUŽkoVÁ VaZBa, LamINoVÁNÍ, pŘepIS TeXTŮ 
– TVorBa VIZITek JIŽ oD 10 kUSŮ,  
– VeŘeJNÝ INTerNeT, e-maIL aj. 
– poraDeNSTVÍ a ZproSTŘeDkoVÁNÍ SLUŽeB 
– HLeDÁNÍ INformacÍ  Na INTerNeTU 
– poraDÍme S VaŠÍm  poJIŠTĚNÍm 
– reaLITNÍ poraDeNSTVÍ - prodej domů, bytů a prostor  
– ÚSpora VÝDaJŮ Za VoDU - až o polovinu méně za vodu ! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

pNeUSerVIS ŘeČkoVIce - Novoměstská 43 (naproti Top moravia) 
pŘeDSeZoNNÍ SLeVy aŽ 45% -přezutí kol od 150,- i s demontáží z vozu  
pNeU NĚmeckÉ kVaLITy - 14“ od 990,- 15“ od 1.236,- 16“ od 1.441,- 
!! opĚT ke kaŽDÉmU pŘeZUTÍ DÁrek ZDarma !! 
!! INTerNeToVÉ ceNy pNeU !! 
!! NoVĚ!! parní čištění vozu za zajímavé ceny !!!! 
TEL.: 541227054, PO-Pá 9-18,SO 8-12 hod.e-mail:pavel.hurka@email.cz

HLeDÁm  dlouhodobý pronájem či malý byt v Brně. T: 721195834

VymĚNÍme OB 2+1 po rekonstrukci ve 4. p. s výtahem v Řečkovicích 
za OB 2+1 – 3+1 v 1. p. nebo přízemí v Řečkovicích. Tel.: 776 68 46 37

Od 1. 1. 2015 se pro naši organizaci mění hned několik věcí současně. Hned 
na úvod se musím zmínit o změnu názvu. Z dříve užívaného Českého klubu 
nedoslýchavých Help se název celé naší organizace mění na kratší a snad lépe 
zapamatovatelný název AUDIOHELP, z. s.

Mění se rovněž druh poskytované sociální služby. Dříve poradenské cent-
rum se mění na středisko sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým posti-
žením. Naše zaměření však zůstává stejné, a to na osoby s nedoslýchavostí. 

Tato změna probíhá na  základě aktuálních požadavků ze stran klientů. 
Zaměstnancům naší organizace jde především o  to, aby lidé se sluchovým 
postižením dosáhli samostatnosti a  nezáviwslosti. Snažíme se odstranit  
komunikační bariéru, která znemožňuje aktivní sociální i kulturní život. 

Součástí střediska pak nadále zůstává půjčovna kompenzačních pomůcek, 
ve které naleznete například bezdrátové zařízení na poslech televize, zesílený 
telefon, vibrační budík či signalizaci bytového zvonku. Po domluvě je možné 
zapůjčit zmíněné kompenzační pomůcky i domů, kde si je můžete vyzkoušet 
ve svém přirozeném prostředí.

Najdete nás přímo ve středu města na adrese Běhounská 22 (pasáž Typos), 
informační tabule a zvonek po  levé straně. Kontaktovat nás můžete rovněž 
prostřednictvím telefonu na čísle 541 240 381 nebo elektronicky na adrese 
cknh.audiocentrum@seznam.cz. Otevírací doba střediska je pondělí, úterý, 
středa od 8 – 15 hodin. Na středu je zapotřebí se objednat, je to den terénních 
výjezdů ke klientům.

Tereza Bauerová, DiS., sociální pracovnice

BŘEZEN – S KNIHOU ZA KAMNA VLEZEM
Už dlouhá léta jsme zvyklí březen označovat jako Měsíc knihy, Měsíc  

čtenářů. Nejspíš proto, že počasí ještě neláká k venkovním aktivitám a podle 
lidové pranostiky je nejlépe zůstat doma za kamny. A u většiny z nás k pohodě 
v teploučku kniha prostě patří. Jenže pro někoho mohou být knihy drahé, jiný 
na ně nemá v bytě dost místa, ale přesto tito lidé mají zájem o novinky. Pro-
to bych vás dnes chtěla pozvat do naší pobočky Knihovny Jiřího Mahena na  
Kolaříkově ulici (v areálu nákupního centra Vysočina).

Naše pobočka patří ke  středně velkým provozům, má ve  fondu 17  500 
knih, půjčujeme i časopisy. Loni se naše nabídka rozšířila o tzv. Lekotéku, což 
je půjčování didaktických hraček, a v novém roce nám přibyla CD s mluve-
ným slovem. A to není všechno – čtenáři si mohou zakoupit drobné dárko-
vé předměty pro své blízké nebo v  případě nepříznivého počasí si mohou 
zdarma půjčit deštník. Samozřejmě u nás funguje veřejný internet. Pokud vás 
zajímají další podrobnosti nebo se chcete podívat do katalogu knihovny, na-
vštivte stránky www.kjm.cz.Tam se dozvíte vše nejen o nás, ale i o ostatních  
provozech Knihovny Jiřího Mahena v celém Brně.

Na závěr chci poděkovat všem našim čtenářům za dosavadní přízeň. Bude-
me se stále snažit, abyste s námi byli spokojeni a chodili k nám rádi. A ty, kdo 
u nás ještě nebyli, srdečně zveme, určitě si i vy zde najdete knihu svého srdce.

Na setkání se těší  
Jana Paculová a Šárka Ondrušková  

knihovnice z pobočky Kolaříkova v Řečkovicích

Změny v českém klubu nedoslýchavých 
help v roce 2015
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pÁTky V BŘeZNU  15.00 – 19.00
Akce jsou určeny rodičům, prarodičům a jejich dětem, šikovným dětem 
a všem, kteří chtějí strávit odpoledne kreativním tvořením a zábavným 
hraním. Cena: vstup 50 Kč + stanoviště 30 Kč, děti s  věrnostní kartou 
zdarma + příspěvek na stanoviště 30 Kč.

6. 3. Hliněná slepice: 
Stanoviště: 1. palačinky
 2. keramika - slepička
 3. keramika - miska
 4. kuřátka s peříčky
 5. králíček na dřívku
13. 3. Sádrový strom:
Stanoviště: 1. čokoládové fondue
 2. malování na sádrové odlitky
 3. zdobení květináče
 4. strom z polystyrenu
 5. koláž – jarní krajina
20. 3. první jarní den:
Stanoviště: 1. slané tyčinky
 2. tvoření z organzy
 3. výroba prostírání - tisk
 4. výroba pytlíků
 5. drátovaná kytka
27. 3. Jarní dílny:
Stanoviště: 1. taštičky se špenátem
 2. sázení osení
 3. věnec z vajec (6 výfuků s sebou)
 4. jarní zápichy
 5. malování na sádrové odlitky
 6. papírové království 
2. 4. Zelený čtvrtek:  od 9.00 do 15.00 hod.
pro MŠ i  ostatní 1. zdobení perníčků
 2. pečení sladkého překvapení
 3. věnečky z březového proutí 
 4. ptáček ze sena
 5. sádrové odlitky
 6. zajíček z dřívka
 7. sportovní stanoviště  

Zápis na letní tábory zahájen!  Zájemcům  pošleme obratem přehled 
veškerých táborů pro děti MŠ, ZŠ. Celé prázdniny se na děti, jejichž MŠ je 
mimo provoz, těší klub Frikulín (od 2 do 5 let). 
Přihlášky během léta jen po dohodě, dle kapacity. 
5 dnů – 1500 Kč, 10 dnů – 2500 Kč, 15 dnů – 3500 Kč. Čerpat lze dle  
potřeb. Přihlášky a platby předem do 10. 6. 2015. Info: Šárka Lokajová, 
tel. 606 110 970, ddm.komin@seznam.cz, přihláška ke stažení na webu.
26. 6. - 30. 6.  rodiče a děti v křižanově, 7. 7. - 10. 7.  Dobrodružství,  
13. 7. - 17. 7.  Vlakové výlety, 19. 7. - 24. 7. Vysočina – Selský Dvůr –  
pobytový tábor (jízda na koních, výlety, tvoření, sportování, aerobik, hry)
20. 7. - 24. 7. cool dívka, 20. 7. - 24. 7. kytara, 27. 7. - 31. 7. Vlakové 
výlety, 3. 8. -7. 8. a 10. 8. - 14. 8. kudy z nudy, 10. 8. - 14. 8. S vodou + 
Hudba-pohyb, 17. 8. - 21. 8. Šikovné tlapky, 24.-28. 8. cool dívka 2,  
24. 8. - 28. 8. Irské tance

Srdečně zveme na tyto akce:  
(podrobné info viz kontakt v hlavičce)

pTÁČek TecHNIkoU TIffaNy – pÁJeNÉ SkLo 
ČTVrTek 12. 3. 2015, 17-20 hod. 
Práce s barevnými sklíčky pro dospělé, šikovné děti od 12 let.  
Výroba jarní dekorace. Cena podle velikosti výsledné dekorace  
400-600 Kč. Rezervace do 10. 3. 2015.
JarNÍ VÝTVarNÉ DÍLNy 
SoBoTa 14. 3. 2015, 9:30-12 hod. 
Tvoření v jarním duchu pro děti i dospělé, děti do 4 let s doprovodem. 
Jarní věnce a krabičky s ptáčky, zdobení květináčků s jarním osením, 
plstěné figurky jako zápichy, možnost vyzkoušení tvorby vinutých 
perel od 9:30 do 10:30 hod. 
Cena dílniček podle počtu výrobků cca 50-200 Kč.
pLSTĚNÍ Za SUcHa 
poNDĚLÍ 23. 3. 2015, 18-21 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. 
Tvoření překrásných postaviček s velikonočním zaměřením – slepičky, 
zajíčci, kuřátka aj. pomocí plsti a jehly. Kontakt: Jana Marková:  
tel. 734 100 477, markovajana@email.cz. Cena 200 Kč.
VeLIkoNoČNÍ VĚNeČek Z proUTÍ a mecHU 
poNDĚLÍ 30. 3. 2015, 18-21 hod. Pro dospělé a děti od 12 let. 
Kreativní tvoření z přírodních materiálů: břečťan, skořápky, peříčka, 
stužky, vlákno, sisal, hnízdo – krásná dekorace na dveře nebo do bytu. 
Kontakt: Jana Marková: 734 100 477, markovajana@email.cz.  
Cena 300 Kč/dospělí, 200 Kč/děti.
VeLIkoNoČNÍ BarVeNÍ VaJec 
ČTVrTek 2. 4. 2015, čas: 9-10 nebo 10:15-11:15 hod., pro rodiče  
s dětmi 1,5-5 let. Veselé zvířátkové a barevné kraslice a zápichy.  
S sebou přezůvky, 3-4 vyfouklá vejce. Cena:70 Kč/hod.
pÁTek  3. 4. 2015 – velikonoční prázdniny, čas: 9-12 hod., od 6 let, 
mladší s doprovodem. Zábavné barvení a zdobení kraslic tekutým  
voskem. S sebou přezůvky a cca 8-10 vajec vařených na tvrdo,  
v kartonu. Cena:70 Kč/hod.

LeTNÍ pŘÍmĚSTSkÉ TÁBory: 
Bližší info a kontakt na vedoucí + přihlášení viz www a kontakt v hlavičce.

27. 7. - 31. 7. 2015 „mLaDÝ ceSToVaTeL“ 
možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. nebo 
dle domluvy. Cena se vstupenkami a cestovným: 1500,-Kč/týden, cena 
za 1 den: dle domluvy s vedoucí a dle aktuálního plánu.
17. 8. - 21. 8. 2015 „TVoŘIVÝ VÝTVarNÝ TÁBor  
pro kLUky a HoLky“ 
možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. 
Cena s obědy: 1 200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč.
24. 8. - 28. 8. 2015 „poHÁDkoVÝ  TÁBor-pampe a ŠINka“ 
možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. 
Cena s obědy: 1 200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč.

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova
www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113 
www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka free-cooL-IN 
Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice

Dne 26. 2. 2015 oslavili 50 let  
společného života manželé Grufíkovi.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších společných let.
Dcera Andrea s rodinou a syn Karel

Placená inzerce

Hledáte pro své děti zajímavý program v době letních prázdnin? 
Lipka v táborech nabídne dobrodružství, hry, pohyb, tvoření i výu-
ku jazyků. Již nyní můžete své děti přihlásit na některý z tří desítek 
táborů, příměstských i pobytových, které se konají na pěti pracovi-
štích Lipky. Na Kamenné jsou navíc připraveny turnusy pro dospě-
lé a seniory. Celou nabídku najdete na www.lipka.cz/tabory.

Lipka však nemyslí jen na děti! Loňský pilotní projekt potvrdil, že 
o tábory mají zájem také dospělí a senioři. Proto pracoviště Kamen-
ná pro ně organizuje tři speciální turnusy. Pro tvořivé dospělé a děti 
od 12 let je určeno Košíkářské léto. A dále nabízí hned dva týdny pro 
seniory: rajská zahrada provede babičky a dědečky přírodními za-
hradami a pěstováním a využitím bylin, Živly v řemeslech umožní 
vyzkoušet práci s  přírodními materiály (například proutím nebo  
keramickou hlínou). Více informací je na  www.lipka.cz/kamenna- 
kalendar-akci. 

LETNí TáboRy LiPky: 
přihlaste své děti včas
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Sportovní program na BŘeZeN:
fotbal – 1.B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
29. 3.  SK Řečkovice : Rájec-Jestřebí 15:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 5. liga smíšených družstev (badmintonová hala Sprint) 
1. 3.  Čtvrtfinále play-off 
BC SmartLife Řečkovice  : VSK VUT Brno 13:00 a 15:00 hod. 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
adventure golf – halový mini golf (Novoměstská 1c, Brno-Řečkovice) 
7. 3.  Turnaj pro veřejnost - registrace mezi 10:00 a 16:00 hod. 
aktuálně na: www.adventurebrno.cz

městský areál – Vodova a Srbská:
fotbal – Synot Liga (fotbalový stadion v Srbské ulici) 
6. 3.  FC Zbrojovka Brno : Baník Ostrava 18:00 hod. 
21. 3.  FC Zbrojovka Brno : Slavia Praha 17:00 hod. 
aktuálně na www.fczbrno.cz
Basketbal –  ženská basketbalová liga (nová hala) 
21. 3.  VALOSUN KP Brno : BK IMOS Brno 16:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
futsal – 1. liga (nová hala) 
6. 3.  Helas Brno : Chrudim 20:00 hod. 
13. 3.  Tango Brno : Vysoké Mýto 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
7. 3.  KP Brno : Litovel 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
7. 3.  VK KP Brno : Prostějov 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
1. 3.  Bulldogs Brno : Střešovice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději  
do 12. 3. 2015 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

TIp mĚSÍce:  fotbal – Synot liga 
pátek 6. 3. v 18:00 hod. 
fc Zbrojovka Brno : fc Baník ostrava 
Milan Baroš v tradičním moravském derby? 
aktuálně na: www.fczbrno.cz 
(městský fotbalový stadion v Srbské ulici))

V sobotu 24. ledna se v Řečkovicích uskutečnil historicky první turnaj 
v Adventure golfu. Jediné zařízení tohoto druhu v Brně během soutěž-
ní soboty navštívilo celkem 77 hráčů, kteří byli rozděleni do kategorií – 
muži, ženy a mládež do 18 let. V útulném prostředí netradiční interiérové 
golfové haly panovala po celý den dobrá nálada. Nejmladším klasifiko-
vaným účastníkem byl pětiletý Kuba Široký a nejstaršími sedmdesátiletí 
Josefové – Josef Hotový a Josef Sláma. Ve hře ze všeho nejvíce připomí-
nající klasický venkovní minigolf s netradiční dráhou a překážkami byli 
nakonec nejúspěšnější a drobné ceny si odnesli tito startující:

muži (celkem 25 klasifikovaných):
1. Vlastimil Kopecký – 38 úderů
2. Zdeněk Vrána – 40 úderů
3. Hynek Hotový – 41 úderů
Ženy (celkem 26 klasifikovaných):
1. Simona Hudečková – 47 úderů
2. Pavla Done – 48 úderů
3. Iva Mullerová – 50 úderů
mládež (celkem 26 klasifikovaných):
1. Lukáš Hotový (12 let) – 47 úderů
2. David Mergans (12 let) – 48 úderů
3. David Čtvrtníček (9 let) – 52 úderů

Další turnaj pro širokou veřejnost se uskuteční již 7. března, stačí si 
přijít zahrát v době od 10:00 do 16:00 hod.

Richard Foltýn – spolupořadatel turnaje a předseda komise sportu RMČ

Postup družstev 1. NH BRNO do semifinále
Muži oddílu národní házené 1. NH BRNO v  sobotu 14. 2. 2015 vstoupili 

do bojů o cennou trofej ve 41. ročníku Českého poháru. Na své čtvrtfinálové 
klání si zajeli do Veselí nad Moravou, kde se postupně utkali s prvoligovými 
družstvy Sokol Krčín a  Draken Brno, druholigovými družstvy SK NH Veselí 
nad Moravou a TJ Sokol Podhorní Újezd. Značně omlazené družstvo bez řady  
zkušených hráčů, v němž opět za muže nastoupilo 6 dorostenců, stanovený cíl 
postoupit do semifinále čestně splnilo.

Výsledky jednotlivých utkání našich borců: 
1. NHBRNO – Sokol Krčín  14:13 (8:9)
SK NH Veselí nad Moravou – 1.NH BRNO  12:13 (6:6)
1. NH BRNO – Draken Brno  16:13  (11:7)
TJ Sokol Podhorní Újezd – 1. NH BRNO  6:11  (3:3)

Semifinále 41. ročníku Českého poháru se uskuteční dne 14. 3. 2015  
v Červeném Kostelci.

Dorostenci 1. NH BRNO si rovněž vybojovali postup do  semifinále  
1. ročníku Zimní dorostenecké ligy.  V oblastní Jihomoravské skupině dne 18. 1. 
2015 v Jihlavě skončili na druhém postupovém místě za TJ Sokol Ostopovice.  
Ve čtvrtfinálové skupině dne 7. 2. 2015 v Pustějově skončili rovněž na druhém 
postupovém místě za SK Studénka.

Semifinále 1. ročníku Zimní dorostenecké ligy se uskuteční dne 22. 2. 2015 
rovněž v Červeném Kostelci.

Blahopřejeme družstvům 1. NH BRNO k postupu do semifinálových bojů  
a přejeme jim hodně úspěchů v nastávajících utkáních.

Ing. Dušan Sestrienka

Adventure golf v Řečkovicích
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arktida a antarktida 
očima řečkovického polárníka 

Lukáše Krmíčka
V září loňského roku tomu bylo právě 140 let, co se ze slavné vý-

pravy do  severních polárních krajin vrátila výprava rakousko-uher-
ských vojenských námořníků a badatelů, vedených por. řadové lodi 
Karlem ryt. Weyprechtem a npor. Juliem ryt. Payerem, rodákem z Tep-
lic v Čechách. 

Výsledkem jejich snahy bylo tehdy objevení souostroví Země 
Františka Josefa a  – kromě jiného – zdolání asi 700 m vysoké hory 
na MacClintockově ostrově, jež od té doby nese jméno Peak Brno. Je 
pochopitelné, že výsledky do té doby jediné výpravy pod patronací 
císaře byly ozdobou monarchie, byť jen stěží mohly konkurovat úspě-
chům námořních velmocí, jakými byly Velká Britanie, Francie, Němec-
ko či USA. Nicméně byl to jeden z prvních kroků do polárních krajin, 
jichž se zúčastnili i Moravané. Za všechny jmenujme prap. řadové lodi 
Eduarda Orla z Moravského Slezska nebo Otu Kříže z Pačlavic na Kro-
měřížsku, jenž na výpravě zahynul v důsledku akutní tuberkulózy plic. 
Za těch více než 140 let se kraje v okolí obou zemských pólů změnily 
v profesionálně i amatérsky často navštěvované končiny. Geografové 
z  Přírodovědecké fakulty MU jsou v  Antakrtidě pravidelnými hosty 
a na Ostrově Jamese Rosse mají svoji stálou vědeckou základnu. Mezi 
členy tohoto týmu byl a je i Řečkovan geolog mgr. Lukáš krmíček, 
Ph.D., který o  svých  cestách do  severních i  jižních polárních krajů  
bude vyprávět ve čtvrtek 19. března od 18 hodin v zasedacím sále 
naší radnice. Na  toto nepochybně atraktivní setkání s  besedou vás 
srdečně zve Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. 

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ

Tělocvičná jednota Sokol Řečkovice  
Vás srdečně  zve na

Černou hodinku II.  
s kropáčkovou, pažoutem  

a kamarády z 3. B
aneb pojďte s námi za písničkou 

– nejen písničkový  pořad pro celou rodinu od 3 do 99 let  

Kdy:  neděle 15. 3. 2015 v 16:00 hod.
Kde:  sokolovna v Brně-Řečkovicích, Vážného 19

Na co se můžete těšit?
•	 Na příjemně	strávenou	hodinu	 

nedělního odpoledne
•	 Na lidové,	pohádkové	a dětské	
 písničky
•	 Písničkové	hádanky
Vstupné dobrovolné  

Činnost Jednoty podporuje Magistrát města Brna

V  komponovaném programu, kde bude mluvené slovo střídat 
hudba, se dozvíme, mimo jiné, o tajemství třinácté komnaty, o zakle-
tí a osvobození princezen a jedné velmi nevýhodné postupné směně 
kusu zlata na jehlu… Cílem bude zpřítomnění pradávných pohádko-
vých příběhů.

Mgr.  Milan Klapetek celý život pracuje se slovem. Slovo je i  ná-
strojem, spojeným s  povoláním pedagoga, a  právě toto povolání 
Mgr.  Klapetek chápe jako životní poslání. Již sedmnáctý rok před-
náší filosofii, rétoriku a další humanitní disciplíny na Vysokém učení  
technickém v Brně.

O  hudební doprovod se postarají žáci Soukromé základní umě-
lecké školy Universum v Řečkovicích. Přednáška s hudbou proběhne 
v Galerii na radnici v Řečkovicích (zámeček) podle tradičního zvyku 
v pátek 13. března 2015, začátek v 17 hodin.

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

V březnu s Mgr. Milanem Klapetkem 
skrytá moudrost pohádek

Krátce z historie – březen
Dne 28. března 1909 došlo k  zalo-

žení ženského odboru Sokola v  Řeč-
kovicích, odbor spadal pod řečkovický  
Sokol, který byl založen o  9 let dříve, 
roku 1900. První předsedkyní byla  
zvolena Marie Bartoňková. 

Mgr. Dana Malíková
Družstvo žen řečkovického  
Sokola


