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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás v tomto čísle ŘEČI se-
známil s  připravovanými investicemi, které 
mají za  cíl zvelebit frekventovaná veřejná 
prostranství v  naší  městské části. V  součas-

nosti jsou zpracovávány projektové dokumentace na  dvě nové 
investiční akce. 

Momentálně probíhají práce na projektové dokumentaci, kte-
rá má za úkol řešit okolí konečné stanice tramvaje číslo 1. Cílem 
projektu je rekonstrukce zpevněných ploch a přilehlých chodníků 
včetně zajištění bezbariérovosti prostoru. V části, kde se dnes na-
cházejí kontejnery na tříděný odpad, bude vybudován přístřešek 
na nové kontejnery. Součástí řešení budou i nové výsadby.

Zároveň komunikujeme s  Dopravním podnikem města Brna, 
kterému patří budova poskytující mimo jiné zázemí řidičům MHD. 
Dopravní podnik přislíbil, že se bude zabývat vzhledem této bu-
dovy, kterou by nechal zrenovovat. Jak by vše mohlo vypadat, je 
nastíněno ve vizualizaci. 

Projektové práce skončí na podzim, bude tedy možné navrh-
nout investici spočívající ve zvelebení prostranství v okolí konečné 
stanice do rozpočtu roku 2017. 

Dalším místem, které by si nepochybně zasloužilo nové po-
jednání, jsou venkovní prostory nákupního centra Vysočina. Zde 
ovšem zdaleka ne všechny plochy patří městu Brnu. O této skuteč-
nosti psal již v květnové ŘEČi pan místostarosta Černý. Z úrovně 

městské části jsme do budoucna schopni řešit část mezi objektem, 
kde se nachází prodejna Billa a další provozovny, na straně jedné 
a pobočka České spořitelny či Knihovna Jiřího Mahena na protější 
straně. Jak by tento prostor mohl v budoucnu vypadat, naznačuje 
taktéž vizualizace. I v případě tohoto projektu platí, že by měl být 
zpracován na podzim tohoto roku s vidinou zařazení do rozpočtu 
roku 2017. 

Příjemné a pohodové letní měsíce přeje

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
zve občany na

veřejnou debatu 
o revitalizaci Palackého náměstí

Setkání se koná ve středu 22. 6. 2016 v 17.30 hodin 
ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, 

Palackého nám. 11.

na své 21. schůzi 20. dubna 2016 rada:
•	 schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP a.s., jejímž 

předmětem je zajištění vzájemné propagace a  reklamy obou smluvních 
stran v letech 2016 a 2017 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,

•	 schválila potvrzení závazku, že akce „Rekonstrukce dětského hřiště při ulici 
Oranžová“ a „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytových domů 
Měřičkova 50 – 52“, na  jejichž realizaci poskytne statutární město Brno  
inanční transfer, budou dokončeny, proplaceny a  v  případě nutnosti  
i doinancovány městskou částí do 31. 12. 2016,

(Pokračování na straně 2)

Zprávy z rady městské části
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V  sobotu 14. května 2016 se na  radnici uskutečnilo  
slavnostní vítání občánků naší městské části. Starosta Mgr.  
Bc. Marek Viskot spolu s místostarostou Mgr. René Černým 
postupně přivítali 14 chlapečků a 12 děvčátek a pogratulo-
vali jejich rodičům. 

Na  začátek se slavnostního projevu ujal pan starosta.  
Rodiče se podepsali do  pamětní knihy a  převzali drobné 
pozornosti pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hu-

debními vystoupeními žáka Základní umělecké školy Uni-
versum Jakuba Smekala. Na závěr setkání se rodiče se svý-
mi dětmi symbolicky vyfotili u kolébky. 

Věříme, že na  tento slavnostní den budou všichni pří-
tomní rádi vzpomínat, a těšíme se na příští setkání s nový-
mi občánky a jejich rodiči, které se bude konat na podzim 
letošního roku. 

Hana Fišlová, ÚMČ

oprava Hradecké ulice začne v červenci
Vážení spoluobčané, motoristé,
dle sdělení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje začne v druhé 
polovině července oprava povrchu na Hradecké ulici, která se pochopi-
telně dotkne i nás v Řečkovicích a Mokré Hoře. Oprava bude totiž probí-
hat systémem částečných a úplných uzavírek, což může vést k přechod-
nému zvýšení dopravy přes naši městskou část, a to i přesto, že objízdná 
trasa přímo ulicemi Řečkovic a Mokré Hory plánována není. Celá stavba 
by měla být ukončena na přelomu srpna a září. 

Trasy objížděk v jednotlivých etapách stavby:

1. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z  mimoúrovňové křižovatky 
(MÚK) Hradecká – Purkyňova povede z ulice Žabovřeské a Hradecké 
přes kruhový objezd na ulici Purkyňova. Z Královopolské povede přes 
Skácelovu na Purkyňovu. Při uzavření vjezdu a výjezdu z křižovatkové 
větve ulice Podnikatelské povede přes MÚK Hradecká – Purkyňova.

2. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z MÚK Hradecká – Purkyňova po-
vede přes křižovatkovou větev ulice Podnikatelské.

3. Objízdná trasa při uzavírce křižovatkové větve na  Palackého třídě 
směrem od  Svitav bude vedena na  ulici Sportovní, dále sjezdem 
na Budovcovu a na ulici Kosmovu s připojením na Palackého třídu. 
Od  centra povede trasa přes sjezd na  MÚK Hradecká – Purkyňova 
po Purkyňově, pokračovat bude na Skácelovu a přes Slovanské ná-
městí a Husitskou se napojí až na Palackého třídu.

Z objízdných tras se dá vyvodit, že někteří řidiči se již zpět na Hra-
deckou nenapojí a budou pokračovat přes Palackého třídu na Kuřimskou 
a Banskobystrickou a dále do Řečkovic. Prosíme proto všechny občany 
Řečkovic a  Mokré Hory o  zvýšenou opatrnost a  větší míru trpělivosti 
v uvedené době.

Děkujeme za pochopení
Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

•	 schválila smlouvu o  výpůjčce nebytových prostor – zasedací míst-
nosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se Soukromou  
základní uměleckou školou Universum s. r. o. za účelem uspořádání 
absolventského koncertu žáků hudebního oboru dne 2. 6. 2016,

•	 schválila smlouvy o  výpůjčce areálů bývalého pivovaru (pozemky 
a  nebytové prostory) a  movitých věcí s  Centrem sociálních služeb, 
p. o., za účelem integrační společenské akce s kulturním programem 
„Strom života domova Tereza“ dne 19. 5. 2016 a s MŠ Brno, Kárníko-
va 4, za účelem pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče 
dne 26. 5. 2016.

na své 22. schůzi 11. května 2016 rada:
•	 jmenovala od  1. 6. 2016 do  funkce vedoucího bytového odboru 

Ing. Ivana Melichara, 

•	 souhlasila s umístěním vodovodní přípojky a přípojky nízkého napětí 
na pozemcích p. č. 2414/1 a 2414/3 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města 
Brna, souhlasila se zřízením věcného břemene služebnosti k pozemku  
p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna ve prospěch 
společnosti Větrník, s. r. o., souhlasila s vydáním územního souhlasu 
a  souhlasu s  ohlášenou stavbou „Prodejní stánek cukrárny Větrník, 
Palackého náměstí, Brno“ na pozemku p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice, 

•	 udělila souhlas s  podpisem darovací smlouvy na  účelově určený  
inanční dar ve  výši 50  000 Kč na  vybavení školní družiny ZŠ Brno,  
Novoměstská 21, nábytkovým vybavením od  společnosti ČESKÁ  
LÉKÁRNA HOLDING, a. s., a souhlasila s přijetím tohoto daru,

•	 schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru  
v  Brně-Řečkovicích (pozemky a  nebytové prostory) včetně  
sociálního zařízení v  budově pivovaru se společností Break Point  
Communications s. r. o., za  účelem pořádání kulturní akce „Park  
festival Brno v Řečkovicích“ dne 3. 9. 2016. 

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy z rady městské části 
(Dokončení ze strany 1)

Vítání občánků
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Na kus řeči s Oliverem POSPÍGILEM
Do „řečkovického parlamentu“ dochá-

zím šestým rokem. Za  tu dobu jsem si 
zastupitele rozdělil na  dvě skupiny: Jed-
ni chápou komunální politiku jako ces-
tu k  vlastnímu či stranickému úspěchu 
a moc je nezajímá názor ostatních. Druhá 
polovina ještě stále používá tzv. selský ro-
zum a nad názory ostatních se minimálně 
zamyslí a  uvažují, zda na  nich není tro-
cha pravdy. Do té druhé poloviny v mých 
očích ještě stále patří současný neuvolně-
ný místostarosta Oliver Pospíšil.

Olivere, bydlíš na Mokré Hoře, kam ses přiženil. Jak dlouho zde bydlíš? 
Cítíš se již jako Mokrohorák, nebo pořád jako „přistěhovalec“?

Na  Mokré Hoře žiju od  roku 1993, tedy 23 let. Tuhle vesničku si 
člověk rychle zamiluje, hlavně kvůli nádhernému okolí. Ale vždycky si 
budu připadat především jako Brňan, protože jsem se v Brně narodil 
a všichni jsme součástí našeho tak akorát Velkého Brna. 

Mokrá Hora bývá občas považována jako takový přílepek 
k Řečkovicím. Vnímáš to také tak? Necítíte se „za kolejemi“ tak trochu 
„na druhé koleji“? 

No vidíš, a my tady z pohledu Mokrohoráků máme zase Řečkovice 
za kolejemi. Snad se moc nemýlím, ale myslím, že my se máme za ko-
lejemi na Mokré Hoře lépe než vy Řečkovicích. Konec konců, každý by 
chtěl bydlet na Mokré Hoře, volný dům se v nabídce realitek dlouho 
neohřeje.

Tvoje politická kariéra se začíná docela rozjíždět. Nedávno jsi byl 
zvolen předsedou Městského výkonného výboru ČSSD. Prozraď nám, 
kam až máš namířeno?

Být předsedou městské organizace je milník, který mě hodně pro-
věřuje. Tato funkce bývá zpravidla úzce spojena s brněnskou komu-
nální politikou, mým cílem je připravit ČSSD na komunální volby, kte-
ré budou na podzim 2018, dál nedohlédnu, a ani si s tím moc hlavu 
nelámu. 

Pohybuješ se v  politice již poměrně dlouho. Dá se politikou uživit? 
V čem je to odlišné od normálního zaměstnání?

Politika je obrovský žrout času, stranická politika se odehrává 
po  večerech a  o  víkendech, „profesionální“ komunální politika se 
odehrává během běžné pracovní doby. Člověk se zpravidla nedosta-
ne do výkonné funkce, pokud nedělá i stranickou politiku, všechno 
souvisí se vším. Je to tedy práce často od rána do večera, ve výsledku 
se to nemusí moc lišit od zapojení lidí třeba v akademické sféře, jen 
politika je bez společenské prestiže. Odměny politiků na plný úvazek 
určitě nejsou malé, i když při zohlednění investovaného času, obrov-
ské hmotné odpovědnosti a nejisté budoucnosti to není zase nic tak 
ohromujícího, jak by se mohlo zdát. Žádný rozumný politik si ale ne-
stěžuje, protože ho nic nenutí k tomu, aby politiku dělat a živil se jí. 

Máš tedy zkušenosti jak s komunální tak i „velkou“ politikou. Jaký je 
mezi nimi rozdíl?

Před několika lety tehdejší ministr inancí Kalousek předložil vy-
pečenou novelu zákona o  rozpočtovém určení daní. Aby uspokojil 
své spojence z uskupení Starostové a nezávislí, měl vyřešit podinan-
cování malých obcí. Navrhl to tak, že čtyřem městům (Praha, Brno, 
Ostrava a Plzeň), které měly zákonem zajištěný největší podíl na da-
ňových příjmech v přepočtu na obyvatele, peníze sebral a rozdal je 
na  přilepšenou těm malým. Proti čtyřem „bohatým“ městům stály 
stovky obcí, které se těšily, že dostanou přidáno. Město Brno od té 
doby úpravou rozpočtového určení daní ročně přichází minimálně 
o čtvrt miliardy. Sociální demokracie tenkrát nebyla ve vládě, ale měli 
jsme primátory v Brně a Ostravě, kteří byli pozváni na zasedání po-
slaneckého klubu. Roman Onderka byl tenkrát nemocný, tak jsem jel 
do Prahy já. Měl jsem připraveno spoustu čísel a argumentů, kterými 
jsem chtěl dokázat, že rozhodně nepatříme mezi bohatá města. Ov-
šem rozprava nebyla nijak odborně složitá. Namítli jsme třeba spolu 

s tehdejším ostravským primátorem Petrem Kainarem, že platíme ta-
kové a takové částky z rozpočtu na provoz divadel, do kterých jezdí 
lidé z celého regionu, na to se přihlásila nějaká paní poslankyně, že 
u  nich na  vesnici musí táhnout provoz kulturáku, já na  to, že Brno 
musí dotovat dvě městské nemocnice a někdo z poslanců na to, že 
u nich na malém městečku mají zase polikliniku. Pamatuji si, že Petra 
Kainara z té úrovně debaty málem kleplo. Když jsem se vrátil do Brna 
a líčil svůj zážitek našemu předsedovi zastupitelského klubu, podíval 
se na mě, pokýval hlavou a řekl: “Tak vidíš, je to stejnej rybník jak tady, 
jen jiná nadmořská výška.“ Tedy všude dělají politiku lidské bytosti se 
svými přednostmi, ale i nedostatky.

Dokážeš si představit, že by ses vrátil do  normálního pracovního 
procesu?

Dovedu si představit, že úplně skončím s politikou a budu se vě-
novat něčemu jinému. To, že jsem po 8 letech ve funkci náměstka pri-
mátora po volbách najednou skončil, je zkušenost, která mě na oka-
mžik odchodu z politiky docela dobře připravila. 

Mnozí lidé si myslí, že politika jen špinavá hra. Čím déle se v komunální 
politice pohybuji, připadá mi, že na tom opravdu něco bude. Je tomu 
tak, nebo si mám zachovat svoje ideály?

Politika je profese, a byť si to málokdo uvědomuje, je společensky 
potřebná stejně jako třeba právníci. Politiku dělají různí lidé a čeká 
na ně mnoho nástrah. Osobně nemám rád paušální odsudky, a čím 
jsem starší, tím míň mám sklony někoho soudit. Znám v politice mno-
ho čestných a poctivých lidí. Mám vypozorováno, že často ti největší 
verbální zastánci mravní čistoty nejsou zase až takoví čestňáci. Mož-
ná si vzpomeneš na  způsoby poslance Davida Ratha, ten si nebral 
servítky a z nepravostí v parlamentu obviňoval bez důkazů kdekoho. 
Člověk by měl s nápravou světa začít vždy od sebe. 

Ke  Tvým zálibám patří fotografování. Daly by se pořídit nějaké 
zajímavé fotograie například na téma „Politický život v městě Brně“? 
Třeba by se z toho pak mohla kulturní komise uspořádat výstavu.

Třeba Magistrát města Brna zaměstnává dva fotografy, jejich ar-
chiv musí být obrovský a s odstupem několika let se z běžných re-
portážních fotograií stávají exponáty hodné výstavy. Já jsem si 
z  náměstkování odnesl pakl disků s  fotograiemi, které jsem dostal 
k akcím, na kterých jsem byl. Když jsem si to zběžně procházel, při-
padal jsem si trochu jako Forrest Gump. Mám fotky se Svěrákem, 
Krausem, Paroubkem, Klausem atp., ale na výstavu to rozhodně není, 
ani bytovou Trochu tě opravím v těch zálibách, fotografuji třeba kvůli 
Řeči, na web nebo facebookové stránky městské části, ale mým ko-
níčkem je hlavně video. Hrozně rád točím a zpracovávám ilmy, ně-
které moje záběry z loňských Vavřineckých hodů měly na facebooku 
celkem slušnou sledovanost. Stříhání videa je ale velmi časové nároč-
né, za poslední dobu jsem moc materiálu nezpracoval, přitom jsem 
toho dost nasliboval. Budu muset přes léto zabrat. 

Zmínil jsi Vavřinecké hody, ke  kterým neodmyslitelně patří 
i Řečkovická třináctka. Do jejich řad přišel i Tvůj nejstarší syn Vojta. 
Jak toto sdružení vnímáš?

Nevím, jestli si vzpomínáš, ale někdy v  začátcích Ř13 jsme se 
s Hankou za vámi přišli podívat do areálu, když jste trénovali bese-
du na hody. Nabízeli jste nám, abychom se přidali, Hanka byla pro. 
Já už tenkrát zastával názor, že tanec není pro každého, a ještě jsem 
byl zrovna línej, tak jsem se z  toho vyvlíknul. Klidně se mohlo stát, 
že jsme byli ve Třináctce taky. Mám Řečkovickou třináctku moc rád, 
velice si vážím toho, co jste dokázali a co pro společenský život v Řeč-
kovicích děláte. Vojta tancoval na hodech od malička v Pampeliškách, 
které měl na starost Libor Fuchs a Jana Tušerová. Potom několik let 
vynechal, ale tušil jsem, že je to jen otázka času, kdy se zase vrátí mezi 
chasu. Síla Třináctky je v tom, že má pokračování v mladých, a to je 
moc dobře.

Díky za odpovědi a přeji Ti, aby sis onen „selský rozum“ uchoval co 
nejdéle.

Olivera Pospíšila zpovídal Marek Gut
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jandáskova - ulice, která patří jak do řečkovic-
kéko, tak mokrohorského katastru, nese od  roku 
1946 jméno po  Ladislavu Jandáskovi (*19. 11. 
1887 Moravany - † 5. 9. 1942 Osvětim), pedagogo-
vi, úředníkovi a  činovníkovi Sokola, umučenému 
nacisty v koncentračním táboře, kde byl pro svoji 
účast v odboji. Ladislav Jandásek pracoval jako uči-
tel, středoškolský profesor (na  ll. reálném gymná-
ziu v Brně, dnes gymnázium Elgartova) a od roku 
1938 byl pověřen funkcí zemského školního in-
spektora. Působil v předsednictvu Československé 
obce sokolské jako redaktor časopisu Tyrš, Vzděla-
vatel a Sokolské noviny. Účastnil se odboje v rámci 
skupiny Obrana národa. Za tuto činnost byl v roce 
1940 a pak znovu v roce 1941 vězněn v brněnské věznici Pod kaštany, odtud 
byl v červnu 1942 převezen do Osvětimi, kde ani ne po třech měsících umírá.

Ve  20. letech 20. století vzniklo po  severní straně Jandáskovy ulice po-
zoruhodné urbanistické dílo, architektonicky jednotně řešená čtvrť domků 
železničních zaměstnanců „Ve šraňcích“. Domky se dochovaly ve své podobě 
v podstatě dodnes.

Ulice se od roku 1919 jmenovala Fügnerova (po spoluzakladateli Sokola 
Jindřichu Fügnerovi),   roku 1942 byla přejmenována na  Mokra-Hora-Gasse, 
v roce 1945 česky Mokrohorská a konečně od roku 1946 Jandáskova.

járy Cimrmana - řečkovická ulice pojmenovaná roku 2004 po největším 
z největších, po nejnezapomenutelnějším z nejnezapomenutelných, po nej-
geniálnějším z nejgeniálnějších, prostě po velikánu Járu Cimrmanovi (* Vídeň 
mezi lety 1869-1874, někdy se uvádí rozmezí 1853-1884) - † ?Liptákov ???).

Járu Cimrmana zná asi každý. Téměř se stal největším Čechem, to hovoří 

za  vše. Není třeba se tedy věnovat podrobně jeho životopisu, vzpomeňme 
jen něco málo ze slavnostního shromáždění při příležitosti pojmenování jeho 
ulice v Řečkovicích. To proběhlo 11. 11. 2004 v 11.00 (jistě by ho to potěšilo, 
byl zastáncem dobře zapamatovatelných dat, aby se budoucí žáci nemuseli 
trápit se složitými daty). Řečkovičtí byli informováni, že Cimrman, ač se naro-
dil ve Vídni, měl k Řečkovicím tak vřelý vztah, že si přál naroditi se právě zde. 
Proto je považován za rodáka. Dále v projevu zaznělo, že Cimrman Řečkovice 
navštívil roku 1916, nebo také již před rokem 1912. Putoval z Vídně přes Řeč-
kovice a Vysočinu do Prahy, dále jeho stopa mizí. Je možné, že Jára Cimrman 
při svém pobytu v Řečkovicích navštívil i Brno. Já dodávám, že je dost možné, 
že navštívil i  Mokrou Horu. Dochoval se totiž zlomek básně «Mokrohorské 
poledne» s absolutním rýmem, tolik typickým právě pro mistra. Zde úryvek: 
«zvonička v Mokré Hoře zvoní poledne, za deset minut poledne».

ječná - řečkovická a také medlánecká ulice nese svůj název od roku 1946 
podle obiloviny, původně pěstované na  blízkých polích. Ulice se od  roku 
1919 jmenovala Žerotínova po moravském pánu Karlovi starším ze Žerotína, 
od roku 1939 německy Zierotingasse, od roku 1942 Im Gerstenfeld - V ječném 
poli, 1945 V ječném poli a od roku 1946 zkráceně Ječná.

jehnická - touto řečkovickou ulicí se sice do  Jehnic nedostanete, ale 
podle směru k Jehnicím byla v roce 1967 pojmenována. Dříve se jmenovala 
Na chmelníku (od roku 1925) jako připomínka lokality starých chmelnic, 1939 
německy Auf dem Hopfenfeld, po  roce 1945 opět Na  Chmelníku, od  roku 
1946 zkráceně Chmelník a od roku 1967 Jehnická.

jelení - krátká řečkovická ulice pojmenovaná roku 1995 podle své polohy 
na okraji pole, na které navazuje les s přírodním prostředím pro vysokou zvěř.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... názvy ulic

Ladislav Jandásek

Jandáskova ulice

Ze slavnostního pojmenování ulice Járy Cimrmana

Poděkování městské policii
Při návratu z  nákupu jsem si zapomněl klíčky ve  dveřích 

auta. Za dva dny poté jsme chtěli jet na návštěvu, a tu jsem zjis-
til, že klíčky nemám. Byl to pro mne šok! Hledali jsme je všude, 
i na nemožných místech. Když jsem přišel k autu, za stěračem 
bylo oznámení, že strážník při pochůzce následující ráno klíčky 
zajistil a  ty jsou na  služebně Městské policie v  Brně-Řečkovi-
cích. Jaká to byla pro mne úleva. Nechtěl jsem domyslet, co by 
se asi stalo, kdyby to našel nějaký zloděj! A od manželky jsem 
to pořádně „schytal“!

Při vyzvedávání na služebně jsem zjistil, že v  tu dobu měl 
službu strážník  pan Hladký. Byl to v  tu dobu  pro mne přímo 
anděl strážný. Když měl příští službu, tak jsme mu přišli spolu 
s manželkou osobně poděkovat. Chtěl bych při této příležitosti 
vyjádřit velkou úctu k činnosti Městské policie, která koná zá-
služnou práci ve prospěch nás všech. A ještě jednou navíc po-
děkování panu Hladkému.

Jaroslav Husník

Vá]ení občané!
Zveme vás na  debatu o  změnách účtování  

elektřiny pro domácnosti. Vaše připomínky budou 
zapracovány do nového návrhu, který se momen-
tálně připravuje. Setkání se zúčastní také odborníci 
Energetického regulačního úřadu v čele s předsed-
kyní Alenou Vitáskovou. Kromě debaty o  vyúčto-
vání se také dozvíte, na co si dát pozor při změně 
dodavatele energií a při podepisování smluv.

Těšíme se na vás 15. června 2016 od 16 hodin 
ve Sněmovním sále na Nové radnici, Dominikán-
ské nám. 1 v Brně.

Ing. Petr Vokřál, 
primátor statutárního města Brna
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táborník – příměstský tábor pro nejmenší přijímá 
děti dle své kapacity během celého léta. 
Přehled táborů na www.helceletka.cz

Zápis 2016/2017 - kLub FrIkuLín 
pro předškolní děti od 2 let 

vás zve na rodInnÝ den
6. + 7. + 8. září:  8.00 – 13.00 hodin 

(akce zdarma, info: K. Volfová, tel. 606 206 477).

Společné hrátky, informace, nástupy, otevřená herna, 
tvoření, písničky, adaptace nových děti s  rodiči. Nabí-
zíme program před vstupem do  MŠ. Provozní doba: 
8.00 – 13.30. Nové děti mohou mít 3x doprovod rodičů 
max. do 10.00 hod. Program od 10.00. V září a říjnu jsme  
v provozu od úterý do čtvrtka. Docházka: Typ 1.: 60 Kč/ 
hodina, Typ 2.: novinka od 1. 9. 2016   3000 Kč/ 20  blo-
ků (dny však musí být vybrány během 2 měsíců od první 
návštěvy!). V ceně: veškerý výtvarný a výukový materiál, 
kroužek hudby, cvičení, rozvoj řeči. 
nové přihlášky přijímáme od června.  
Přihlášky o prázdninách: frikulin@helceletka.cz.

ZářIjovÉ pondělky pro rodiče s dětmi,  
samostatné děti ZŠ   

Otevřená zahrada, hry. Maminky se mohou registro-
vat do  všech kroužků KLUBU. Info. Šárka Lokajová, tel. 
606  110  970. Pro tvořivé máme připraven doprovodný 
program.  9.00 -12.00, 15.00-17.00.  

12. září SLaMáČek – věneček ze slámy, řetězy ze slámy.

19. září HLIŇáČek - keramické tvoření.

26. září  vLŇáČek - hrátky s ovečkami, tvoříme z vlny.

Přijímáme přihlášky do  všech kroužků, individuální 
výuky. Pro zájemce přehled našich kroužků v  tiskové 
podobě. Začátek kroužků: 3. 10. 2016. Nově: kroužek – 
KRÁLÍČEKL ZIP, pondělí 16.30-17.15, +  Turisťák v  pondělí 
17.15 – 18.30 - vede M. Bláha, tel. 775 389 299. Příroda, hry, 
společné plánování výprav. Kroužek Italština + Italský klub, 
Z. Šebestová, tel. 606 263 051.

Farmářské dovádění,   23. září – pátek
termín:  15.00 – 18.00, zahrada. V případě deštivého 
počasí akce uvnitř.
Cena:  dílničky, hry, pečení buchet - 60 Kč/ děti  +  40 Kč/
dospělí.
Možnost opékání špekáčků (dle zájmu s  sebou).   
Hrátky na  téma domácích zvířat: králíčků, slepiček,  
oveček, zemědělských plodin, bylinek, razítka z  bram-
bor. nenechte si ujít v 15.15 pečení klasických kynu-
tých buchet!
Info: Š. Lokajová, tel. 606 110 970.

DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Zápisy a kroužky na nový školní rok:
Pořádáme kroužky výtvarné, keramické, točení  

na kruhu, Baby ateliér - tvoření pro nejmenší s dopro-

vodem. Vše v příjemné atmosféře malého domečku. 

Kroužky jsou určeny pro děti, některé i pro dospělé.

Seznam kroužků na nový šk. rok naleznete během 

prázdnin na našem webu. Bude možné přihlásit se  

on-line či na výše uvedených kontaktech. Během září 

pak i na Dni otevřených dveří.

den otevřenÝCH dveří – středa 14. 9. 2016, 

od 15 do 18 hod.  Odevzdání přihlášek, prohlídka 

dílen, informace o kroužcích, volná místa. 

Kroužky si můžete následně nezávazně vyzkoušet 

ve zkušebním týdnu od 26. 9. do 29. 9. 2016.

Činnost v kroužcích začne od 3. 10. 2016.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
domino@helceletka.cz 
 www.helceletka.cz/domino

Sportovní den Senior Brno-Komín 
Městská část Brno-Komín ve  spolupráci s  Českou unií sportu  

pořádá v sobotu 18. 6. 2016 ve sportovním areálu ZŠ Pastviny spor-
tovní den pro seniory. Registrace účastníků je možná od 9.30 hod., 
každý účastník obdrží své číslo sportovce. Zahájení sportovního dne 
bude v 10.00 hod. a předpokládaný konec sportování kolem 13. hod. 
Ukončení proběhne vyhlášením vítězů v  každé věkové kategorii 
s předáním cen. Poté bude pro všechny účastníky – sportovce - zdar-
ma nachystáno posezení u guláše. Pitný režim není zajištěn, pití dle 
vlastní potřeby si prosím vezměte s sebou.

Naše pozvání ke  sportování přijali také senioři z  městské části  
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora s  panem místostarostou Mgr.  René  
Černým a senioři z městské části Brno-Jundrov s paní starostkou Iva-
nou Fajnorovou. 

Celým dnem nás bude provázet zkušený moderátor, sportovní 
stanoviště budou zajištěna instruktory, kteří vám vždy rádi pomo-
hou a vysvětlí pravidla. Během dopoledne se k nám připojí jako host  
i brněnský herec Divadla Husa na provázku Jiří Pecha.

Sportovní disciplíny připravené pro tento den jsou: běh ženy 50 m, 
běh muži 100 m, nordic walking, slalom s míčkem na tenisové raketě, 
střelba lorbalovou hokejkou na branku, střelba na snížený basketba-
lový koš, hod míčkem na cíl.

Tento sportovní den je připraven pro sportovce od 55 let, horní 
hranice není určena. Rádi přivítáme všechny nadšence, i nesportov-
ce. Naším hlavním záměrem je naše občany sdružovat a sbližovat při 
různých aktivitách. 

Proto budeme rádi, pokud se na  naší radnici přihlásíte ne-
jen na  tento sportovní den, ale necháte u  paní Lenky Charvátové  
(sociální oddělení) svůj e-mail, abychom vás mohli zařadit do zasílání 
pozvánek na akce pořádané městskou částí Brno-Komín. 

Přihlášky na sportovní den jsou k dispozici na sociálním odděle-
ní nebo ke stažení na webu ÚMČ (www.brno-komin.cz). Vyplněné je 
prosím odevzdejte nejpozději do 13. 6. 2016 do 16.00 hod.

Těšíme se na vás. Sportu zdar!
Bc. Kateřina Jarošová, místostarostka
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MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 

odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998 

e-mail: marosek.c@seznam.cz

HODINOVÝ  MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro,  

voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 

malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009

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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz

ODHADY cen nemovitostí pro dědictví do 1500  Kč. Tel.: 775 674 540

KOUPÍM byt přímo od majitele. 2+1/3+kk/3+1. Tel.: 606 78 87 10

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 

P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  

s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336

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

REKONSTRUKCE  koupelen, 20 let praxe, 60 měsíců záruka. 

koupelnyjelínek.cz, tel.: 608 877 322

SPOLEK řemesel provádí malé i velké zakázky, servis.  

Tel.: 731 232 586

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  

604 731 918, www.malby-natery.eu

ZVEME VÁS do nově otevřeného salonu KOSMETIKY 

v budově polikliniky v Brně Řečkovicích, Vránova 172. 

Tel.: 606 590 580, e-mail: ik.kosmetika@gmail.com, 

www.facebook.com/ikkosmetika

AKUTNĚ  hledám ke koupi byt, peníze mám. Spěchá!  

Děkuji moc za nabídku. Tel.: 728 945 527

HLEDÁM  chatu/chalupu v okolí Brna nebo max. 40 km  

od Brna. Děkuji. T: 606 158 288

KOUPÍM  dům v Řečkovicích. Tel.:  605 514 210

ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – SBĚRNA v Centru služeb občanům 

www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
–  KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  

–  KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
–  NÁVRH  A VÝROBA VIZITEK 
–  VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 

–  PORADÍME S VAŠÍ  SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou 

–  ZÁSILKOVNA 

–  PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
–  SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBIJENÍ MOBILŮ 

www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

HLEDÁM pomoc v Brně, s údržbou RD, hlavně zahrady, vždy 

jeden den týdně, email: elakony@seznam.cz, tel.: 549 256 931

TOP NABÍDKA – poslední volná místa! 
Hledáme šikovné zaměstnance na pozici Operátor/ka  

do výroby v Kuřimi u Brna – vhodné pro ženy i muže. 

Nepřetržitý provoz – 12ti hodinové směny. 

Velmi zajímavé finanční ohodnocení! 

Nástup ihned. Tel.: 778 762 252

PLžCENÁ INZERCE

RYCHLE VYHLEDÁ A PROVĚŘÍ KUPUJÍCÍHO, ZAJISTÍ CELÝ PROCES PRODEJE
VEŠKERÝ PRÁVNÍ SERVIS VČETNĚ VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VŽDY SERIÓZNÍ, TRANSPARENTNÍ, FÉROVÉ JEDNÁNÍ, ZKUŠENÝ ADVOKÁT
NEPLATÍ SE PROVIZE, JEN DOHODNUTÁ ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

C H C E T E
P R O D AT
N E M O V I TO S T

J I N A K ?

sobotka@aksobotka.cz 542 214 252

w w w . a k s o b o t k a . c z

Placená inzerce
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Jiří  URBAN 96 let 
Olga  AXMANNOVÁ 93 let 
Marie  LUKÁŠKOVÁ 92 let 
Marie  BUDIŠOVÁ 92 let 
Robert  KLOUDA 91 let 
Jindřich  CHLUP 91 let 
Božena  VOSTALOVÁ 91 let 
Věra  KOZUMPLÍKOVÁ 91 let 
Miloš  ZEMÁNEK 85 let 
Mojmír  DOBROVOLNÝ 85 let 
Václav  MINÁŘŮ 85 let                               
Drahomíra  ČECHOVÁ 85 let 
Milada  SPÁČILOVÁ 85 let 
Věra  KOSMÁKOVÁ 85 let 
Oldřich  SOCHA 80 let 
Čeněk  MOTYČKA 80 let 
Dušan  RYŠÁNEK 80 let 
Olga  JONÁŠOVÁ 80 let
Věra  VIKTORINOVÁ 80 let 
Jiřina  ŠVECOVÁ 80 let 
Zdenka  KAČEROVÁ 80 let 
Alenka  HODAŇOVÁ 80 let 
Vlasta  VESELÁ 80 let 
Josefa  FIALOVÁ 80 let

VHem naHim oslavencRm k jejich jubileu  
vHe nejlepHí přeje redakce.

JUBILžNTI – květen 201ů

akce ZuŠ v. kaprálové v měsíci červnu 2016:

6. 6. v 8 h., sál školy
třídní klavírní večírek

7. 6. v 18 h., Besední dům
Mozartovy děti – koncert žáků s brněnskou  
Filharmonií (Špaček klavír, kočetková housle)

9. 6. v 19 h., Besední dům
koncert sólistů s Mladými brněnskými symfoniky  
(Špaček klavír,  kadlecová + Sáčková létny)

10. 6. v 18 h., sál školy
koncert k jubileu M. Slané (ped. klavíru)

14. 6. v 17 h., sál školy
Společný koncert se ZuŠ e. Suchoňa bratislava

19. 6. v 19 h., Janáčkovo divadlo
Závěrečný koncert projektu Mozartovy děti  
(žáci školy společně s brněnskou ilharmonií)

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  

Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00

hudební · taneční · výtvarný  

· literárně dramatický obor

PROGRžM NOCI KOSTELQ 
NO CČSH BRNO – ŘEČKOVICE, Vážného 6 

www.ccshreckovice.cz

18:00 
Zahájení modlitbou

18:10 – 19:00 
o bytostech přírody. Skřítci jsou veselá stvoření,  
ale někdy se stane, že i je něco rozesmutní.  
V takových chvílích jim pomáhají písničky. To se hned 
roztancují a za chvíli už nevědí, proč byli smutní. 

19:00 – 19:45 
Žádný strach – klauniáda pro děti a dospělé

20:00 – 21:00 
Moderovaná bohoslužba

21:30 – 21.50 
ticho kostela promlouvá - příležitost ke ztišení, 
meditaci, modlitbě se zpěvy z Taize

22:15 – 22:45 
ticho kostela promlouvá – příležitost ke ztišení, 
meditaci, modlitbě se zpěvy z Taize

23:00 
Závěrečná modlitba s požehnáním

ZÁJEZDY PRO SENIORY
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečko-
vice a Mokrá Hora pořádá ve středu 15. června 2016 jednoden-
ní autobusový zájezd pro seniory. Odjezd v 7:00 hodin z Mokré 
Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 19:00 hod.
Trasa: Rožnov pod Radhoštěm - prohlídka Valašského  
muzea v přírodě, Zašová - návštěva poutního kostela.
Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pon-
dělí 30. května a  13. června 2016 před přednáškou od  15:30 
do 16:00 hod. u paní Marie Fialové nebo telefonicky v pracov-
ních dnech od 31. května do 10. června 2016 mezi 19:00 - 20:00 
hod. na tel. čísle 607 962 895.

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Znovu do podzemí
Ohlas na květnovou přednášku Ing. Aleše Svobody o brněnském 

podzemí byl již v  sále po skončení akce mimořádný, a  tak se nám 
podařilo domluvit s autorem její červnové pokračování. 

Za  dvě hodiny povídání jsme se společně dostali od  Pekařské 
přes Šilingrák na  Petrov a  skončili na  Zelňáku. Je toho před námi 
podle slov Ing. Svobody ještě hodně, takže to vypadá na dokončení 
až někdy v podzimních měsících.

Na  své první prezentaci 12. května nabídl Ing.  Svoboda zájem-
cům ke  koupi za  zvýhodněnou cenu všechny tři díly Brněnského 
podzemí, které až dosud vydal. Svoji nabídku slíbil zopakovat na   
našem červnovém setkání. Takže pro zájemce avízo – náležitě se  
inančně vybavte.

Červnová přednáška, která bude pokračováním té první a bude 
věnována zejména kostnici u sv. Jakuba, se uskuteční tentokrát v úte-
rý 14. června 2016 v 18 hodin, opět ve velkém sále naší radnice. 

Na setkání s vámi se těší za výbor pro národnostní menšiny  
RNDr. Ivan Koláčný 
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Květen se svým vrtkavým počasím je měsícem, kdy si připomíná-
me zasazení Stromu života řečkovického Domova pro osoby se zdra-
votním postižením – Tereza. Lípa byla v roce 2009 zasazena na pro-
stranství při Novoměstské ulici a  každý rok je výročně symbolicky 
zalévána, aby vyrostla v silný a krásný strom, který má vyjadřovat, že 
všichni jsme si rovni, bez ohledu na  viditelné či neviditelné hendi-
kepy, a že pro každého je na světě místo. Podle přízně počasí se ně-
které ročníky akce Strom života konaly přímo u památného stromu, 
v posledních letech však počasí nedovolilo konání akce pro klienty 
Domova Tereza venku a náhradně se odehrávaly v jídelně ZŠ Novo-
městská. Letos poprvé organizátoři využili areál Starého pivovaru ve-
dle radnice a počasí bylo vydařené. 

Akce je tradičně zahájena symbolickým zaléváním Stromu života, 
který představuje maketa vyrobená dětmi a  klienty domova. Letos 
zalévali starosta Marek Viskot spolu s místostarostou Oliverem Pospí-
šilem, kteří byli jedněmi z těch, kteří strom před lety sázeli, a také Ka-
rel Nováček, za jehož vedení Domova Tereza tato tradice vznikla. Celé 
odpoledne pak bylo vyplněno kulturním programem, na kterém se 
podíleli i klienti domova. Třeba hned úvodní vystoupení bylo společ-
ným představením Domova Tereza a Gymnázia Řečkovice. Program 
obohatila i  soukromá ZUŠ Univerzum a  vystoupení obou řečkovic-
kých základních škol Novoměstská a Horácké náměstí. Soubor Gau-
dium z Domova Tereza provedl osobitým způsobem pásmo lidových 
písní – Prší, prší; Červený šátečku; Běží liška k Táboru, Já mám koně. 
Než účinkující předali pódium folkové skupině Repass, společně si za-
zpívali píseň Stromy od autorské dvojice Svěrák – Uhlíř. 

Oliver Pospíšil, místostarosta

NaHe Hkolní akademie

Základní škola na Horáckém náměstí letos slaví svůj čtyřicátý škol-
ní rok. A co by to bylo za výročí bez školní akademie...

Dalo by se toho o ní napsat hodně: jak se hledal vhodný termín, 
jak se rozhodovalo, jestli vevnitř, nebo venku, a jak to bude celé vy-
padat. Jak se nacvičovalo, vybíralo a občas pěkně tekly nervy. Taky 
jak nás těsně před dnem D potrápilo počasí a  kdo všechno z  toho 
nespal...

O tom všem by se mohlo dlouze psát. Ale pak by mohlo zapad-
nout to, co se mi v pátek večer vylouplo jako nejdůležitější: že po ce-
lou dobu příprav bylo vidět, že všichni akademii chtějí, že po celou 
dobu, vždycky, když něco zadrhlo, se objevil někdo, kdo pomohl, za-
skočil, uklidnil, smířil, zařídil, vymyslel...  A z výsledku to bylo cítit. Ne-
jen z toho, který se odehrával na pódiu. Za celý pátek 13. května jsem 
mezi účastníky akademie nepotkal nikoho otráveného, neochotného 
nebo znuděného. Unavení byli nakonec všichni. Ale tak nějak spoko-
jeně. Protože to opravdu byla naše akademie.

Mgr. Miloslav Tvrz

žkce pro seniory na Lipce 
vyvrcholí letním táborem

Brněnská Lipka v letošním roce nabízí seniorům širokou škálu 
aktivit, například seniorský klub, tvůrčí setkání či programy pro 
seniory s  vnoučaty. Již třetím rokem pro ně připravuje v  době 
letních prázdnin pracoviště Kamenná také speciální příměstský 
tábor (tedy akci, na kterou účastníci denně dojíždí a odpoledne 
se vracejí domů). Letos se jmenuje Senior cirkus. „Název možná 
pro někoho zní trochu divoce, ale není čeho se bát. Jde o týdenní 
letní program ušitý na míru přímo seniorům, kde se budeme hlav-
ně bavit a tvořit. Účastníci si vyzkoušejí práci s papírem, látkami 
a  různé netradiční tvořivé techniky. Hodně času strávíme venku 
v naší přírodní zahradě. Kromě zajímavých aktivit nás čeká povídá-
ní či sdílení vzpomínek. Vše v pohodovém, příjemném tempu, tak, 
abychom si společných pět dní všichni užili,“ poodkryla průběh 
chystané akce její koordinátorka Pavla Švecová.

O tom, že Lipkové aktivity pro seniory mají úspěch, svědčí čet-
né reakce samotných účastníků. „Chtěla bych poděkovat za pro-
fesionální přístup a  vytvoření úžasné atmosféry…. Jsme často 
ve styku, rády na týdenní pobyt u vás vzpomínáme. Obohatil nás 
o řadu vědomostí, vyzkoušely jsme si činnosti, které jsme dosud 
nikdy nedělaly. Také s ostatními tábornicemi jsme si rozuměly, což 
je důležité,“ zhodnotila Alena Klimešová loňský tábor Rajská za-
hrada.

Letošní tábor proběhne v termínu od 8. do 12. srpna. Přihláš-
ku a  také informace o  všech dalších chystaných akcích najdete 
na internetové adrese www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí, můžete 
také kontaktovat přímo Pavlu Švecovou (T: 543 420 822, E: pavla.
svecova@lipka.cz). Akce může být díky dárkovému certiikátu také 
skvělým překvapením pro vaše rodiče či prarodiče.Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola Universum, s. r. o.

Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

žBSOLVENTSKÉ ž ¥ÁKOVSKÉ KONCERTY 
v 18.00 v sále školy 

7. června  |  8. června  |  15. června

žBSOLVENTSKÝ KONCERT 
v obřadní síni městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

2. června v 18.00

Strom ]ivota posedmé
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Masarykova univerzita otevírá dveře seniorRm

Byl jednou jeden dRm

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vy-
sokých škol. V  současné době studují na  univerzitách třetího věku 
(dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca 
40 000 osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! 
Vzdělávání v  seniorském věku napomáhá k  udržení kvality života 
přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zpro-
středkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory 
a technologie.  Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. 

Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeo-
becně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otáz-
ky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na ob-
sahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU.  V  akademickém roce 
2016/2017 bude také otvírán tříletý běh zcela nového kurzu Umění, 
objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Dále pořádáme ve spolu-
práci s našimi partnery tři jednoleté kurzy, nazvané Univerzita třetího 
věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková 
péče na  jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelo-
vým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány 
tematické krátkodobé kurzy, zaměřené na  informační technologie, 
cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština), pohybově-relaxační 
aktivity, otázky a  problémy z  oblasti humanitních i  přírodních věd. 
V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu 
přednášek či tematických kurzů. 

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu předná-
šek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny 
a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou 
za čtrnáct dnů v období od října do května. Účastníkem programu 

U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání 
starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které 
bylo pro akademický rok 2016/2017 stanoveno na 800 Kč. Absolvent 
U3V MU obdrží osvědčení na slavnostní promoci. 

Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) 
nebo elektronicky od  2. května 2016 do  30. června 2016. Další po-
drobnosti o  Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně 
fotograií a videoukázek našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

Další z domů, který musel v Řečkovicích ustoupit stále narůstající 
dopravě, byl dům na rohu ulic Terezy Novákové a Vážného. Důvodem 
jeho asanace v roce 1974 byla výstavba podchodu pod konečnou zá-
stavkou tramvají. Podchod byl otevřen v roce 1978 a stál 11 milionů 
Kčs.

Původně přízemní domek byl postaven v roce 1922. Jeho majite-
lem byl Václav Kučera, rodák z nedaleké Kuřimi. Pocházel z 11 dětí, 
vyučil se kožešníkem a  v  Řečkovicích začal po  první světové válce 
provozovat svoji živnost, nejprve v pronajatých prostorách u kostela 
na Palackého náměstí, později ve vlastním domě „Na rozcestí“, jak se 
dodnes říká místu v okolí tramvajové smyčky. V té době ještě tramvaj 
do Řečkovic nejezdila. Její provoz začal až 31. prosince 1925.

V přízemí domku, který byl již v roce 1927 zvýšen o jedno patro, 
provozoval pan Kučera kožešnictví, a  byl zde také z  ulice Vážného 
menší řeznický krámek, pronajatý nejprve řezníku Blahovi a posléze 
Fr. Leicherovi, jenž si později postavil vlastní dům s řeznictvím v sou-
sedství na Vážného ulici.  Maso z výseku, který měl na někdejší Riegro-
vě ulici (dnes Prumperk) vozili do obchodu dva řezničtí psi na svět-
lehnědém vozíku. V přízemí domu byla v r. 1932 zřízena restaurace, 
kde se čepovalo jehnické a litovelské pivo. Po zániku restaurace zde 
byla drogerie Marie Holzerové a za druhé světové války Zemědělská 
záložna s   prvním neonovým poutačem v Řečkovicích. Svoji provo-
zovnu  zde měl také holič a kadeřník Hošek.  

Na  sklonku druhé světové války byl Václav Kučera sedm měsíců 
vězněn v Kounicových kolejích, odkud se vrátil krátce předtím, než 

v Řečkovicích vypukly osvobozovací boje.  Dům, kde  se usadilo ruské 
dělostřelecké velitelství, dostal 30 zásahů. Byla rozmetána střecha,  
pobořeny zdi, do záložny vjel tank a bylo zničeno i zařízení Hoškova 
holičství.  Téměř půl roku trvalo, než se dům stal  opět obyvatelným.

Po druhé světové válce  bylo v přízemí domu zřízeno papírnictví, 
zvané Narpa, kde se kromě papírnických potřeb prodávaly i hračky.  
V obchodě dlouhá léta prodávala paní Slávka Brunová a po ní paní 
Kopečná.  Až do  roku 1974, kdy byla prodejna přemístěna na  ulici 
Banskobystrickou, zde byla vedoucí Alena Jílková–Soldánová. V sou-
sedství Narpy měl  svoji malou provozovnu hodinář Oldřich Fischer. 
V  polovině šedesátých let minulého století odešel se svojí rodinu 
do Polska, odkud pocházela jeho manželka Česlava. Často a  rád se 
ale do Řečkovic vracel.

Za cenné informace a fotograie  děkuji paní Jaroslavě Procházko-
vé (1927), poslední žijící dceři Václava Kučery.

 Ludmila Ulrichová
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To, že oddíl národních házenkářů 1. NH BRNO bojuje každoročně o nej-
vyšší příčky ve své soutěži, je pod Špilberkem poměrně známá věc. Málokdy 
se však stane, že by do krásného areálu v Řečkovicích přijel ten nejlepší výběr 
z celé České republiky. Stalo se tak teprve podruhé v samostatné historii klu-
bu, který byl založen v roce 2003. Naposledy pořádali Brňané reprezentační 
mezizemská utkání Čechy – Morava v červnu 2008. 

Uběhlo takřka osm let a národní týmy žen a mužů opět zavítaly do Brna. 
Program odstartoval mimo plán o den dříve již čtvrtečním příjezdem a po-
sléze páteční první tréninkovou jednotkou nejlepších reprezentantů z Čech 
a z Moravy. V sobotu následovaly krom obvyklých tréninků i přípravné zápasy. 
Dva se odehrály na hřišti brněnského Drakenu na Kraví hoře, stejná porce pak 
v dějišti hlavního nedělního programu, tedy na hřišti 1. NH BRNO v Řečkovi-
cích.

Pořadatelsky velmi náročnou akci domácí oddíl zvládl bez větších problé-
mů a do svého areálu nalákal v nedělní dopoledne přes 700 diváků, přesně 
řečeno 720! Velký dík za spolupráci patří městské části Brno-Řečkovice a Mok-
rá Hora a také ZŠ Novoměstská 21, která poskytla týmům potřebné zázemí. 

Brněnský stadión splňuje všechny požadavky národní házené a  patří 
k nejkrásnějším areálům v rámci národní házené. Dokumentuje to i zmíněná 
divácká kulisa, která sledovala nejprve duel žen. Výběry Čech a Moravy zača-
ly po desáté hodině dopolední, slavnostní výhoz provedl starosta ÚMČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marek Viskot. Od začátku bylo jasné, kdo 
bude udávat tempo hry. Byla to česká děvčata, jež prokazovala větší kvalitu 
v koncovce a možná i větší zkušenosti. Morava často ztrácela míče, v útoku se 
jí příliš nevedlo a nakonec prohrála 23:14 (poločas: 12:7).

Doprovodný program vyplňovaly mažoretky z oddílu Legato. Mladé dámy 
prokázaly šikovnost a talent, divákům se přestávkové programy musely jistě 
velmi líbit. 

A nyní k mužské kategorii. Krátce před pravým polednem přišel na řadu 
opravdový šlágr.  Mezizemské utkání mužů Čechy – Morava, to jsou vždy 
opravdové bitvy na ostří nože. Pro sportovce provozující národní házenou je 
reprezentační zápas velkým svátkem a vlastně maximem toho, čeho mohou 
v tomto odvětví dosáhnout. Obléct si reprezentační dres je samozřejmě pro 
všechny velkou ctí. Radost mohli zažít i domácí hráči 1. NH BRNO, kteří byli 
nominovaní – Jan Petr, Tomáš Ulrych, Marek Novotný a Zdeněk Filípek.

Domácí Morava zahájila utkání ve velkém stylu. První deset minut nepusti-
la soupeře do šance a vedla 3:0. Ovšem poté přestala dávat góly, polevila a Če-
chy se dokázaly zmátořit. Do poločasu odskočily svému soupeři o dva góly 
a  naopak Moravané přestávali střílet góly. Úvodní dějství nabídlo i  několik 
jiskřivých soubojů, drobných potyček a z toho plynoucích žlutých, potažmo 
dvou červených karet. Poločas skončil výsledkem 8:6 pro Čechy.

Ve druhém poločase 720 diváků sledovalo pohledný zápas, Morava však 
opět ztrácela a marně se snažila srovnat výsledek. Čechy byly stále lepší v kon-
covce, v obraně se nedopouštěly chyb a  i díky tomu si nakonec celé utkání 
pohlídaly. Čechy zvítězily 21:18 a po ženách si připsaly další vítězství na br-
něnské, respektive moravské půdě. 

Tak či tak, brněnskému klubu se po osmi letech znovu podařilo uspořádat 
velkolepou akci, která svým rozsahem nemá v národní házené obdoby. Sešli 
se nejlepší národní házenkáři z celé České republiky a nabídli to nejlepší ze 
svého sportovního umění. Zájem o celou akci dokumentuje i účast několika 
celostátních a regionálních médií – České televize, Brněnského Deníku, spo-
lečnosti eSports.cz, která zajišťuje přenosy na  serveru onlajny.com, a  rádia 
Kiss Hády.
Výsledky v rámci nedělního programu ČECHY - MORAVA 2016
Čechy - Morava (ženy):   23:14 (12:7)
Čechy - Morava (muži):   21:18 (8:6)

Roman Zajíček

SPORT

Do Brna se po osmi letech vrátila 
 házenkářská elita

Sportovní program na ČERVEN:
Futsal – 2. A třída, Brno-město 
Orel Řečkovice B a SHL futsal Řečkovice 
hrací dny 4. 6. a 11. 6. 
zápasový program od 9:00 do 15:30 hod. 
(orelský areál na Medlánecké) 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Všem sportovcům, trenérům i funkcionářům přeji 
klidnou letní přestávku. 
Příspěvky na měsíc ZÁŘÍ zasílejte do 15. 8. 2016.

Richard Foltýn,  
zastupitel, předseda komise sportu

TIP MĚSÍCE:

dĚtSkÉ SPortovní odPoLedne
24. 6. ukázky sportů a soutěže pro děti  
od 15:00 hod. 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Společná fotograie reprezentace Moravy


