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58. schůze RMČ se konala 4. 6. Rada:
• souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budově radnice dne 5. 7. 2014,
• projednala účetní závěrku městské části za rok 2013 a účetní závěrku k 31. 

3. 2014,
• projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2013,
• vzala na vědomí Metodiku pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v do-

mech v majetku města Brna,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila výzvu k  podání nabídky na  výměnu zadních vstupních dveří 

do domů Novoměstská 7-19 a 23-41,
• schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci rozvodů elektřiny a zdra-

votně-technické instalace v pavilonech A, B ZŠ Novoměstská, 
• schválila jako nejvhodnější nabídku na  rekonstrukci kotelny v  ZŠ Uprko-

va nabídku společnosti BMS SERVIS, s. r. o., Příční 699, Modřice, schválila 
smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
• schválila smlouvu o dílo se společností Falky, spol. s r. o., Kaštanová 141e, 

Brno, na údržbu biocentra při Jandáskově ulici,
• projednala zprávy předložené výbory a komisemi.

XXV. zasedání ZMČ se konalo 19. 6. Zastupitelstvo:
• stanovilo počet členů zastupitelstva naší městské části na příští volební ob-

dobí na 23 (počet zůstává stejný jako v tomto volebním období),
• schválilo účetní závěrku městské části za rok 2013,
• souhlasilo bez výhrad s  celoročním hospodařením městské části v  roce 

2013 a schválilo závěrečný účet městské části za loňský rok,
• vzalo na vědomí účetní závěrku městské části k 31. 3. 2014,
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – březen 2014,
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – březen 2014,
• schválilo nový postup při přidělení bytu v  případě, kdy je žadatel o  byt 

ochoten uhradit dluh po předchozím nájemci,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• projednalo zprávy předložené výbory. 

59. schůze RMČ se konala 25. 6. Rada:
• jmenovala k  1. 8. 2014 vedoucí ekonomického odboru zdejšího úřadu 

Ing. Jitku Manovou,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – květen 2014,
• schválila smlouvu o dílo na výměnu dvou bytových jader v domech Novo-

městská 15 a 37 s firmou Thermex, spol. s r. o., Mendlovo nám. 17, Brno,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na  výměnu zadních vstupních dve-

ří do bytových domů Novoměstská 7-19 a 23-41 nabídku společnosti HT 
DVEŘE, s. r. o., Krejčího 49, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto společností 
na plnění uvedené zakázky,

• schválila novou výzvu k podání nabídky na opravu fasády východní strany 
nástavby domu Novoměstská 23-41,

• projednala bytové záležitosti,
• schválila výzvu k podání nabídky na vybudování hřiště pro veřejnost v Jan-

dáskově ulici na Mokré Hoře (v místě starého bazénu),
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci elektrických rozvodů 

a zdravotně-technické instalace v pavilonech A, B ZŠ Novoměstská nabíd-
ku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová 72, Brno, schválila smlouvu o dílo 
s touto společností na plnění uvedené zakázky,

• schválila smlouvu o  sdružených dodávkách plynu se společností E.ON 
Energie, a. s., F. A. Gerstnera 6, České Budějovice,

• projednala majetkové záležitosti,
• schválila stanovisko k investičnímu záměru města Brna „Doplnění chodníku 

v ulici Maříkově“,
• projednala zprávy předložené komisemi.

L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva z 58. a 59. schůze rmČ a z XXV. zasedání ZmČ

Přerušení dodávky plynu ve Vránově ulici
Na obnovu kanalizace ve Vránově ulici navazuje výměna ply-

nového potrubí. Tyto práce zajišťuje akciová společnost Moravský  
Plynostav, Zastávecká 371, Rosice u Brna. Uvedení nového plyno-
vého vedení do provozu se neobejde bez přerušení dodávky plynu.  
Harmonogram těchto odstávek je naplánován takto:
v úseku od ulice Žitné po ulici Kořískovu:  
od 22. 7. do 29. 7. 2014,
v úseku od ulice Kořískovy po ulici Dlouhé hony:  
od 11. 8. do 18. 8. 2014,
v úseku od ulice Dlouhé hony po ulici Skutilovu:  
od 2. 9. do 9. 9. 2014,
v úseku od ulice Skutilovy po ulici Filkukovu na straně lichých 
čísel: od 22. 9. do 26. 9. 2014, v tomtéž úseku na straně sudých 
čísel od 13. 10. do 17. 10. 2014.

Zbývající část Vránovy ulice přijde na řadu v příštím roce.
Plynárenská společnost oznámí odběratelům přerušení do-

dávky plynu třicet dní předem. Nebude však zajišťovat náhradní 
vařiče.

Ladislav Filipi, místostarosta

V  sobotu 27. září 2014 pořádáme v  zasedací síni radnice MČ  
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, slavnostní  
vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slav-
nostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Rodiče dětí se mohou přihlásit 
osobně u paní Hany Fišlové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 748, 
e-mail: fislova@reckovice.brno.cz.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vítání občánků

Termín zasedání ZMČ
XXV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora se usku-
teční ve čtvrtek 4. září 2014 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické 
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

nové akce v rozpočtu městské části
Díky zlepšenému hospodářskému vý-

sledku města Brna, které tak mohlo v květ-
nu rozdělit část volných zdrojů na základě 
konkrétních žádostí jednotlivých měst-
ských částí, budeme ještě v  tomto roce 

schopni realizovat další investice a  opravy v  oblasti školství, 
sportu a dopravy. 

Zastupitelstvo naší městské části projednalo na svém červ-
novém zasedání rozpočtové opatření, jímž byly vyčleněny pe-
níze na několik nových, poměrně významných akcí, které pro 
svou finanční náročnost nemohly být součástí prosincového 
schvalování rozpočtu na rok 2014.

Díky příspěvku ve výši 6 miliónů korun zahájíme v průběhu 
letních prázdnin velice potřebnou rekonstrukci zdravotně-
technické instalace, včetně sociálních zařízení, a  elektroin-
stalací na  Základní škole Novoměstská. Na  řadu přijde také 
slibovaná rekonstrukce povrchu stávajících a  vybudování ně-
kolika nových parkovacích stání v  lokalitě bytových domů 
na Družstevní.

Nového hřiště na malou kopanou, basketbalového koše a fit 
prvků se dočkají na Mokré Hoře na ulici Jandáskova, na místě 
starých zanedbaných nádrží. Tato akce mohla být nově zařaze-
na do rozpočtu také proto, že se v červnu podařilo získat dotace 
z  Jihomoravského kraje v celkové výši 3 milióny korun na za-
teplení původní budovy Mateřské školy Tumaňanova a rekon-
strukci kotelny školské budovy na Uprkově, což byly investice 
původně kryté pouze z úrovně městské části. 

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty
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Víme už všechno o starých Řečkovicích?
Můžeme si na  tuto otázku 

sami rovnou odpovědět, že ne. 
Když se občas setkáme s  lidmi 
jen o  něco málo staršími, kteří 
toho přes veškerou naši sna-
hu přečíst a  nastudovat si vše 
dostupné, vědí o  naší městské 
části více než my, nestačíme se  
divit. Jednou z  těch osob takto 
vyčnívajících je i  prom. eko-
nomka paní Ludmila Horová.  
K  překvapujícím informacím se 
dostala díky svým předkům. Otec 
i dědeček paní Horové  byli rodilými Řečkovany a u mnohého před léty byli.  

Paní Horová, můžete nám přiblížit svoje rodiče a prarodiče?
Můj dědeček pan František Hnilička ( 1858-1912) ) byl zednickým mistrem 

- polírem na řečkovickém zámku v době, kdy majitelem zámku i velkostatku 
byli Oskar šl. Schindler a po něm Alois kn. Schönburg-Hartenstein. Babička 
Anna roz. Holbová (1875-1914) pracovala na zámku jako služebná a svého 
syna Vavřince, který byl pojmenován podle patrona řečkovického kostela, 
brávala s sebou do služby. Bydleli tenkrát v malém domku na Bohatcově.

Můj otec , již zmíněný Vavřinec Hnilička (1898-1976) byl povoláním strojní 
zámečník a jeho žena byla Antonie rozená Prušvicová (1906 – 1960). Tatínek 
Vavřinec byl jako malý kluk osobně přítomen jedné zajímavé události, o které 
se dnes mnoho neví.

To  zní  zajímavě, co a kdy to tehdy bylo?
Těžko dnes dokážu přesně určit  rok, kdy podle vyprávění tatínka na zá-

mek přijelo z Vídně několik jezuitů. Bylo to někdy v prvním desetiletí 20. sto-
letí, tedy mezi lety 1900 a 1910. (zámek změnil majitele z původního na no-
vého v roce 1905, řád jezuitů zámek vlastnil v letech 1623 – 1773, pozn. I.K.). 
Tehdy byl přivolán můj dědeček a pověřen majitelem zámku, aby s jezuitskou 

delegací sestoupil do zámeckého sklepa a byl jí k dispozici. Ti muži měli s se-
bou nějaké staré plány, podle nichž záhy určili jisté místo v severním křídle 
sklepení, směřujícím do zahrady. Tam kde stál dříve zahradní altán. Dědeček 
na jejich pokyn zeď vyboural. Za zdí se objevila zachovalá klenutá chodba, 
která vedla na svém konci do větší místnosti. Podle slov tatínka  to byla snad 
jakási podzemní kaple, kde byly shromážděny sochy z bílého mramoru. Tak 
ten materiál označil dědeček, v tomto oboru odborník. Sochy byly za pomoci 
přítomných vyneseny ven a pak si je ti pánové s sebou odvezli. Kam, to už se 
dědeček ani tatínek nedověděli.

Měl váš dědeček možnost ty plány, podle nichž se jezuité orientovali, 
nějak blíž zkoumat nebo aspoň do nich nahlédnout? 

To už si přesně nevzpomínám, ale podle toho jak mi to otec  vypravoval, 
soudila bych, že ano. 

Vzpomínáte si vy sama, že byste se někdy s podobnými dokumenty  
setkala?

Protože já jsem ty původní nikdy neviděla, nemohu to posoudit. Vzpo-
mínám si ale, že když se na konci 60. let minulého století začalo stavět celé 
sídliště okolo Horáckého náměstí, přišel za mým, tehdy ještě žijícím tatínkem 
vedoucí architekt projektu a s otcem konzultoval projektovou dokumentaci, 
zda nehrozí v prostoru výstavby nějaké nebezpečí z neznámých nezmapo-
vaných podzemních prostor. A tehdy měl pan architekt u sebe prý nějakou 
hodně starou dokumentaci, snad ještě z předchozího století. Zda to byla ona, 
kterou s sebou tehdy přivezli jezuité, to nevím.  Pokud by se ty původní, asi 
ještě barokní plány našly, jistě by se dalo ověřit i vyprávění mého otce o exi-
stenci  jakýchsi, dnes neznámých chodeb, vedoucích ze zámku přes bývalé 
Vaňkovo zahradnictví a až na Ovčírnu, další nahoru do bývalé Čechovy rokle 
a jinam. Ale to už bude na vás, hledejte. A přeji vám hodně štěstí. 

Paní Horová, děkuji vám za  poskytnuté informace a  vzpomínky 
a jsem si jistý, že se na pokračování tohoto rozhovoru nad historií sta-
rých Řečkovic s vámi na stránkách Řeči brzy setkáme. 

Ivan Koláčný

na kus řeči s Ludmilou HoroVoU

ZÁJeZD Pro seniory
Klub seniorů Kořenského 23a s podporou městské části Brno

-Řečkovice a  Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory 
ve čtvrtek 25. září 2014, odjezd v 7:30 hodin od konečné zastáv-
ky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin. 

Trasa: Litomyšl - prohlídka zámku, Skuteč - prohlídka podniku 
na výrobu sportovní obuvi, Pasíčka - prohlídka záchranné stani-
ce živočichů a ekocentra, Městské maštale u Skutče - prohlídka 
skalní přírodní rezervace. Přihlásit se lze osobně v  sále budovy 
ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23a, v pátek 12. září a 19. září 
2014 před přednáškou od 17:30 do 18:00 hodin nebo telefonic-
ky u paní Jarmily Bobčíkové, tel. číslo: 605 491 315, v pracovních 
dnech (od 12. 9. do 19. 9. 2014) mezi 19:00 - 20:00 hod. Cena zá-
jezdu cca 150 Kč.

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

rekonstrukce vysokého napětí
Vážení občané,
v  období červenec – srpen 2014 zrealizuje společnost E.ON rozsáhlou investiční 
akci v hodnotě 4,6 mil. Kč , když zrekonstruuje v katastrálních územích Medlánky,  
Řečkovice a Ivanovice (okres Brno-město) přibližně 3100 m stávající venkovní  
kmenové linky vysokého napětí č. VN 366.
Tato rekonstrukce zvýší spolehlivost dodávky ve vaší městské části a výrazně prodlouží 
životnost energetického zařízení. 
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektric-
ké energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto 
omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy 
způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením 
na úřední desce. 
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky  
el. energie kontaktujte prosím zákaznickou linku naší společnosti 840 111 333.

S pozdravem
e.on Česká republika, s. r. o.

Paní L. Horová s Ing. L. Stloukalem a autorem 
článku nad existující dokumentací řečkovického 
zámku.

Nejvyšší skautská pocta Ing. Karlu Procházkovi-Hockayovi
Nestává se často, aby nejvyšší 

skautské vyznamenání doputovalo 
až k nám do Řečkovic do 16. Junác-
kého střediska Duha. Dokonce se 
tak stalo poprvé v  jeho novodobé 
historii. Jeho nositelem se stal býva-
lý dlouholetý výchovný pracovník 
střediska Duha a  člen brněnského 
vedení Skautu Ing.  Karel Procház-
ka–Hockay. 

Řád stříbrného vlka je vyzname-
nání s  téměř stoletou tradicí, pře-
rušenou druhou světovou válkou 
a  obdobím komunistické totality. Obnoven byl po  roce 1989 jako nejvyšší 
vyznamenání Skautské organizace ČSFR pro muže, po vzniku samostatné ČR 
byl v nové podobě obnoven v roce 1995. Stanovy řádu určují jeho numerus 
clausus, tedy nepřekročitelný počet jeho současných nositelů. Těch je všeho 
všudy 12. Je tedy úžasné, že návrh na jeho udělení byl jednomyslně schválen 
(to je nezbytná podmínka) Sborem nositelů tohoto řádu a náčelníkem jeho 
CHK (chlapeckého kmene).

Řád stříbrného vlka, náhrdelní dekorace v podobě kráčejícího vlka, je zho-
toven ze stříbra a je nošen na řádové stuze v kombinaci národních barev čer-
vená, modrá a bílá. Řádová dekorace byla Ing. Procházkovi předána na závěr 
skautské mše svaté v sobotu 7. června v dopoledních hodinách v řečkovickém 
kostele sv. Vavřince.  

Ing. K. Procházka-Hockay je členem Skautu od r. 1945 a byl kromě dalších 
činností v Skautu - Junáku i prvním, kdo do Brna přivezl z Vídně v prosinci roku 
1989 Betlémské světlo a tuto krásnou celoevropskou tradici inspirovanou ra-
kouskými skauty udržoval poté dlouhých 15 let. Na rakouské straně se pře-
dávání zažehnutého plamínku z Betléma každoročně účastní i náš emigrant, 
lazarián pan Leo Ge, ThLic., významný představitel vídeňských skautů. I on byl 
na naší sobotní oslavě osobně přítomen.

Stříbrného vlka zavěsil kolem krku Ing. K. Procházkovi  senior Sboru nosi-
telů řádu, jenž rovněž přednesl děkovný proslov k vyznamenanému. Za ve-
řejnou správu promluvila a Ing. Procházkovi poděkovala starostka Medlánek 
Mgr. Alena Valentová. 

Díky „utajení“ a  skromnosti až nepatřičné byli celou akcí našich skautů 
překvapení  i  četní naši spoluobčané. O  to srdečněji  Ing.  Procházkovi nyní 
blahopřejeme ke vstupu mezi 12 nejvýznamnějších a nejzasloužilejších skau-
tů-junáků České republiky. 

 Za redakční radu zpravodaje RNDr. Ivan Koláčný

Ing. K. Procházka–Hockay uprostřed mezi 
přítomnými nositeli Řádu stříbrného vlka.
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Neděle 28. června 1914, hlavní město Bosny Sarajevo, Apelovo nábřeží. 
Gavrilo Princip, mladý bosenský student a příslušník tajné srbské organi-
zace Černá ruka, usilující o  sjednocení všech jižních Slovanů v  samostat-
ném   jihoslovanském státě, střílí ze vzdálenosti několika kroků na osoby 
v pomalu projíždějícím automobilu. Jedna kulka zasahuje následníka ra-
kouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este do  krční tepny, 
druhá proráží karoserii automobilu a zasáhuje jeho manželku kněžnu Žofii 
Chotkovou do břicha. Oba zranění po několika minutách umírají. Od této 
události, která se stala jednou z hlavních záminek k rozpoutání první světo-
vé války, uplynulo na konci letošního června již celé století. 

„Tak nám zabili Ferdinanda“, mohl oznámit v  téže době rakouský úřed-
ník účastníkům Sokolského sletu, který se konal v Králově Poli a kterého se 
účastnili také příslušníci Sokola z Řečkovic a Mokré Hory, což byly v té době 
samostatné obce, nenáležející k  městu Brnu. Tato akce měla demonstrovat 
češství a slovanskou vzájemnost. Parafrází slavného výroku z Haškova románu 
„Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ a v reakci na sarajevský aten-
tát tehdy rakouské úřady vyhlásily státní smutek a zakázaly veškeré slavnosti 
i veřejná srocování obyvatel, což se týkalo i Sokolského sletu v Králově Poli.

Sarajevský atentát otřásl celou tehdejší Evropou. V případě Františka Fer-
dinanda se navíc jednalo o budoucího rakouského císaře, generála a vrchního 
inspektora rakousko-uherské armády. A v této vysoké vojenské funkci se také 
v červnu 1914 účastnil důležitých vojenských manévrů, probíhajících nedale-
ko Sarajeva. Přesně měsíc po atentátu - 28. července 1914 - vypovídá známým 
manifestem „Mým národům“ rakouský císař František Josef I. válku Srbsku, 
za několik dnů je už ve válce celá Evropa, později i  svět. Záminkou se stalo 
srbské odmítnutí rakouského ultimáta, týkajícího se osobního vyšetřování 
sarajevského atentátu rakouskými úřady na výsostném srbském území. Toto 
ultimátum by bylo nepřijatelné pro jakýkoliv suverénní stát. A pak už to šlo ráz 
naráz, jako když se zapálí doutnák u výbušniny.

„Belle Époque“, jak Francouzi nazývali téměř půlstoleté mírové období 
v Evropě před rokem 1914, nenávratně skončilo a spolu s ním i tzv. dlouhé 19. 
století. Na jedné straně pomyslné barikády nyní stály tzv. „Centrální mocnos-
ti“, reprezentované Německem a Rakousko-Uherskem, k nimž se přidalo ještě 
Turecko a Bulharsko. Proti nim stály „státy Dohody“ - Rusko, Francie a Velká 
Británie, na jejichž stranu se v průběhu války postaví Srbsko, Rumunsko, Čer-
ná Hora, Belgie, Řecko, Itálie, USA, Japonsko a  několik menších evropských 
a  amerických zemí. Války se zúčastnilo celkem 28 států, bylo mobilizováno 
přes 70 milionů vojáků a  boje na  všech frontách záhy ustrnuly v  zákopech 
a pozičních bojích.

Pevnost Przemyšl v Haliči, Tannenberg u Mazurských jezer, Gallipoli u Dar-
danel, francouzská pevnost Verdun, severní Francie, západní Ukrajina, boje 
u Ypru, na Sommě a na Piavě – to jsou jen některá místa největších bojů prv-
ní světové války a  bezejmenných hrobů milionů padlých vojáků. Arcivévo-

da František Ferdinand se tak stal prvním 
padlým v nastávající válce, které se už na-
příště bude říkat „Velká či Světová válka“. 

Nemilosrdný osud si zahrál i s těmi, kteří 
stáli na  samém počátku tohoto válečného 
běsnění. Sarajevský atentátník Gavrilo 
Princip v době sarajevského atentátu nebyl 
ještě plnoletý, a tudíž nemohl být odsouzen 
k trestu smrti. Byl odsouzen k dlouholetému 
těžkému žaláři v  Malé terezínské pevnosti 
v severních Čechách. A zde na samém sklon-
ku války v dubnu 1918 podlehl tuberkulóze 
a jeho ostatky byly po válce převezeny a po-
hřbeny v Sarajevu. Další smutnou postavou 
byl Čech Leopold Lojka, řidič, který v osud-
nou neděli 28. června 1914 v Sarajevu řídil 
vůz, vezoucí arcivévodu Františka Ferdi-
nanda s  jeho manželkou. Tento očitý svě-
dek atentátu pocházel z Telče, kde se vyučil 
řezníkem, později v  rámci vojenské služby 
absolvoval řidičský kurz ve Vídni. Po skonče-
ní první světové války jej osud zavál do Brna, 
kde v únoru 1925 získává od města koncesi 
na  provoz restaurace na  adrese Vranovská 
ulice č. 19. Podle vzpomínek pamětníků 
byl však rázovitým krčmářem, podnik ne-
zvládal, měl dluhy a dle policejních hlášení 
se opilý dopouštěl výtržností. Umírá jako 
opuštěný, zapomenutý a  nemocný člověk 
ve svém bytě nad provozovanou restaurací 
v  červenci 1926 v  necelých 40 letech. Byl 
pochován na  brněnském ústředním hřbi-
tově. O  všeobecné známosti této poněkud 
svérázné postavičky v  brněnské veřejnosti 
svědčí fakt, že k jeho úmrtí napsal nekrolog 
do Lidových novin spisovatel Rudolf Těsnohlídek.

(Dokončení článku v zářijovém čísle.)                                                                   Jan Jandl

Válka, která změnila svět

Gavrilo Princip

Arcivévoda František Ferdinand

Když se chce, tak to jde
V půlce měsíce května proběhla v Zamilovaném hájku instalace prozatím 

tří nových dřevěných laviček a jednoho dřevěného kompletu - stolu s lavička-
mi. Zabudování těchto prvků provedly Lesy města Brna, a. s., s finančním při-
spěním brněnského magistrátu. Do budoucna máme z jejich strany přislíbeno 
postupné budování dalších odpočinkových prvků pro volnočasové aktivity. 
Tato akce se uskutečnila díky iniciativě pana Oldřicha Gardáše a Petra Roháč-
ka, členů místní organizace KDU-ČSL, kteří přišli s několika nápady na lepší vy-
užití plochy retenční nádrže pro obyvatele naší městské části. Tato rekreačně 
hojně využívaná lokalita v sobě totiž skrývá velký potenciál, který, pokud nám 
k tomu bude dán větší prostor, budeme v budoucnu dále rozvíjet. V současné 
době nejsme sice členy úřadující koalice, přesto se stále snažíme realizovat 
dobré věci tam, kde k tomu dostaneme prostor. 

Petr Roháček

Placená inzerce
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PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
Kompletní pneuservisní služby. Kontrola Vašich kol před dovolenou. 
SERVIS AUTOKLIMATIZACE od 590,- Kč. 
NOVINKY: 
Hloubkové parní čištění vozu = čistota bez bakterií a zdlouhavého  
sušení interiéru vozu za zajímavé ceny ! 
VIPSEAL ochrana pneumatik proti defektu se slevou 50% ! 
/vhodné pro vozidla bez rezervního nebo dojezdového kola/ 
Provozní doba: Po-Pá 9-12   13-18 hod. 
TEL.: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz

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

DOUČUJI/VYUČUJI individuálně angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích (o prázdninách také intenzivně).  
VŠ a  praxe 19 let. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165

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

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

VEŘEJNÝ INTERNET, WIFI – káva nebo čaj zdarma. Centrum služeb 
občanům, Banskobystrická 39a, Brno, tel.: 840 447 777 

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 

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

NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197

STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, pedikérku, 
Řečkovice, Vážného 21, tel: 602 717 401, www.studio-silent.cz

UŠETŘETE NA POJIŠTĚNÍ – auto, byt, dům, cesta – 
– najdeme nejvýhodnější za nejlepší cenu Böhmova 1, Brno, 
www.centrumsluzeb.net,  tel.: 840 447 777 

CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO 
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828,  
www.studio-silent.cz

KOVÁŘSTVÍ, zámečnictví-Libor Janků. Zhotovuje brány, 
mříže, ploty, zábradlí, předzhrád.oplocení včetně podezdívky. 
Tel.: 607 915 170

VODOINSTRALATÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402

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

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

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

SENIORDOPRAVA- JONESOVÁ  603 42 44 01, 541 210 388 

KOPÍROVÁNÍ, LAMINACE, KROUŽKOVÁ VAZBA, VIZITKY 
Banskobystrická 39a, Brno, www.centrumsluzeb.net,  
tel.: 840 477 777

REALITY – prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní servis 
v ceně. Kontakt www.unisol.cz, tel.: 605 53 90 83

NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU-až 60% úspora-jednoduché 
a levné řešení, garance a servis, Banskobystrická 39a, Brno,  
www.centrumsluzeb.net 

PRONÁJEM zasedací místnosti v Brně - vč. zázemí, nízká cena. 
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603899555

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

NABÍZÍM  k pronájmu prostornou a elektrifikovanou garáž v garáž. 
dvoře na ul.  L o u č k y  v Řečkovicích. Tel: 602 307 051

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

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

PLacenÁ InZerce

Placená inzerce

www.lesymb.cz

Prodej štípaného palivového dřeva• 

Garantovaný původ a kvalita• 

Certi� kováno systémem PEFC• 

V případě dotazů nás kontaktujte na:
+420 516 432 021 | +420 721 131 039
nebo lesymb@lesymb.cz

Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Vlhkost lze vysoušením na vzduchu 
snížit až o 20 % za 1 rok. Nejvhodnějším obdobím pro zásobení se dřívím je tedy jaro!

Z brněnských lesů 

přímo k Vám!

Placená inzerce

Pohřební služba 
Nostalgie s.r.o.

Banskobystrická 137,  Řečkovice
Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234

Zajištění veškerých služeb při úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu: 602 891 347, 533 424 046

www.nostalgie.cz
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Naše nabídka kroužků pro děti i dospělé na školní rok 2013-2014: 
Přihlášky a zápisy možno během léta e-mailem, od 25. 8. 2014 na mail nebo  
tel. viz kontakt.

Výtvarky s keramikou, děti 4-6 let nebo školáci od 7 let, 900 Kč/pololetí,  
(různé dny a časy) 
Keramika školáci, 900 Kč/pololetí  (út. čt. 15:15-16:45, út. 17-18:30) 
Keramika dospělí 1500 Kč/10 lekcí, út. 18:30-20:30, stř. 18:15-20:15 
Krušpánek (naše tradice a řemesla), 1.-3. tř., 800 Kč/pololetí, stř. 18-19 
Baby ateliér, pro nejmenší od 1,5 r. s rodiči, 700 Kč/10 lekcí (čtvrtky dopoledne) 
Točení na kruhu, dospělí i děti od 9 let (dle domluvy) 
Individuální kurzy modelování a příprava na talentovky (dle domluvy) 
Výtvarný klub extra, 2x do měsíce (různé techniky), děti od 9 let,  
dospělí (čtvrtky od 16:30)  
Vinuté perly, dospělí, děti od 9 let (dle domluvy) 
Kuchtíček, 1 x za 14 dnů, 1.-3. tř., 900 Kč/pololetí, stř. 15-16:30 
Astro setkávání, automatická kresba,  info: Kristýna Liptáková, 776 883 071

Pro podrobné informace o kroužcích, časech a dnech konání pište na: 
dominocvc@gmail.com

Středa 10. 9. 2014  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Od 15 do 18 hod. Možnost zkusit točení na kruhu, výrobu vinutých perel  
a výtvarných drobností, domluvit se na kroužky. Malý příspěvek na materiál 
20-50 Kč.

SOUTĚŽ: 
Děti, tvořte přes prázdniny a doneste nám ukázat váš výrobek na  
Den otevřených dveří. Odměna vás nemine. Kdo si neví rady, napište si o sbírku 
nápadů na: j.podzemna@email.cz

Za kolektiv pracovníků CVČ Domino Mgr. Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

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

Vás zve na

PrÁZDnInY na ZaHraDĚ 
V době od 14. 00 – 18. 00. Otevřená zahrada, v nepřízni počasí  

v omezené míře v objektu nebo zahradních domcích.  
Vede: Iva Bláhová: 775 174 463.

16. července, 23. července, 30. července, 6. srpna, 13. srpna
Program: doprovodné aktivity k pobytu na zahradě (trampolína, herní prvky, 
hřiště, využití ohniště, motokáry, ping- pong, skákací hrad), výtvarné dílničky 
Vstupné: rodinné 60 Kč, dospělý 40 Kč 
Dítě: zdarma s Klubovou kartou, jinak 20 Kč 
Přípatek za výtvarné dílničky:10 až 30  Kč

Během celých   letních prázdnin  provoz ve formě příměstských  
táborů pro děti ZŠ i MŠ ( od 2 let, možnost adaptace na docházku v září  
do klubu Frikulín. Nové děti přijímáme i během léta.  

Od 1. 7. zápis do kroužků, klubů pro děti, informace (které se nedostaly do MŠ), 
vyplněnou přihlášku (na webu),  
zaslat na: ddm.komin@seznam.cz

Pondělí úřední den:  
informace, přihlášky, platby (9-17, Lokajová, tel. 606 110 970)

Dům dětí a mládeže 
Brno, Helceletova 

www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113,  
https://www.facebook.com/ddmreckovice

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

(dříve Mateřídouška)

Kurz alfa v Řečkovicích
 V únorové Řeči byla pozvánka na Alfa kurz v Řečkovicích. V červnu jsme 

měli poslední z deseti setkání. Co to vše obnášelo?
1.  Odvážlivce, kteří se přihlásili a  chtěli se něco dozvědět o  víře, o  Bohu 

a o cestě k němu. A odpovědi na spoustu dalších otázek.
2.  Sešli jsme se ve farní herně u společné večeře. Po ní jsme si zazpívali dvě 

písničky při kytarách, které některým připomněly setkání u  táborových 
ohňů, jiným  posezení u vínečka s lidovou písní.

3.  Přednášky na témata o víře, o Ježíši, o Bibli, o Bohu podle stanovených té-
mat. Přišel mezi nás většinou kněz, který na toto téma mluvil. Bylo to velice 
pěkné a přínosné.

4.  Dále se podával čaj nebo káva se zákuskem.
5.  Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých jsme diskutovali, povídali a kladli 

otázky k danému tématu.
 A co mně dal tento kurz Alfa osobně? Ujištění, že jdu po správné cestě.
Máte-li odvahu, chcete-li se dozvědět něco o  Bohu, o  smyslu života 

a o tom, proč být dobrým, o naší farnosti, přijďte mezi nás na další setkání Alfa 
kurzů. Pozvěte přátele a kamarády, na věku nezáleží.

 Milena Bořecká

Nabídka na prázdniny:
Příměstský tábor (8.30-16 h.) 
1. turnus 21. 7.-25. 7. (děti 5-8 let) 
2. turnus 18. 8.-22. 8. (děti 6-8 let)
Prázdninová školička – pro děti 3-6 let (denně 8-14 h.)  
termíny: 28. 7.-1. 8., 4. 8.-8. 8., 11. 8.-15. 8.
Nabízíme podnětné prostředí, kde mají děti možnost  
pracovat s montessori materiálem, procvičují si praktické 
dovednosti a podnikají různé výlety. 
Zařazeny jsou také výtvarné aktivity a angličtina.

Ječná 29a, Brno-Řečkovice, tel.: 732 859 257 
e-mail: info@montessori-brno.cz, www.montessori-brno.cz

naučná stezka Babí lom
Vážení přátelé lesa a přírody, 

přijměte pozvání na zajímavou a poučnou procházku v příjemném komple-
xu lesních porostů Babího lomu. Zde byla 1. 5. 2014 otevřená nová naučná 
stezka.

Jak se k naučné stezce Babí lom dostanete? 
Spojení IDS JMK do  zastávky Lelekovice, náves zajišťuje autobus č. 41  

(ze zastávky Královo Pole, nádraží), případně autobus č. 310 z Kuřimi. 
Pro pěší: Od zastávky se vydáte 

po červené turistické značce, která 
vás povede na rozhlednu Babí lom, 
dále projdete PR Babí lom, na roz-
cestí se budete držet stále červe-
né, ze stezky odbočíte až u altánku 
a lelkovadla, a to vlevo. Po asfalto-
vé silničce pokračujete cca 400m, 
poté zabočíte vpravo a kolem cha-
ty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Pro cyklisty: Od zastávky se vydáte po červené turistické značce, ze které 
však brzy odbočíte doprava po  značené cyklostezce směr Babí lom. Kolem 
rybníčku a altánku na konci vesnice vás povede pěkná asfaltová silnička (auto-
mobilům přístupná jen na zvláštní povolení). Po cca 2 km narazíte na altánek 
a tzv. lelkovadlo. Po dalších cca 400m zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom 
se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Lesy města Brna, a.s. - „máte k nám blízko…“
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ČERVENEC-SRPEN:
Adventure golf  
– prázdninové akce a turnaje 
1. 7. – 31. 8. 
aktuálně na: www.adventuregolf.cz 
(Novoměstská 1c, Brno-Řečkovice)

Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 12. 8. na ad-
resu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Před čtyřmi lety, přesně 1. června 2010, byl 
otevřen nový sportovní areál na ulici Družstev-
ní – Sportareál Družstevní. Za  čtyři roky své 
existence se stal Sportareál Družstevní nejna-
vštěvovanějším sportovním zařízením na území 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Při 
příležitosti svého čtyřletého jubilea se sportare-
ál rozrostl o  relaxační centrum, sluneční terasu 
a dětské hřiště a významně tak rozšířil nabídku 
svých služeb. Investiční náklady na celý projekt 
dosáhly 6 mil. Kč, město Brno přispělo na  tuto 
investici částkou 1,8 mil. Kč.

Do Sportareálu Družstevní chodí pravidelně sportovat téměř 5000 návštěvníků, z vel-
ké části obyvatelé Řečkovic, Mokré Hory a Medlánek. Celý areál je návštěvníkům otevřen 
355 dnů v roce, ve všední dny je možné sportovat od 6 do 22 hodin, o víkendech a svát-
cích od 8 do 20 hodin.

Sportovci hojně využívají plavecký bazén o velikosti 25 x 12,5 metru nebo  regene-
rační bazének (5,5 x 2 m) s vodou teplou 32 °C. Především děti ve věku od 3 do 15 let 
navštěvují oblíbené kurzy plavání i sportovní plavecký trénink v Plavecké škole Rybka. 
Plavecká škola nabízí jak kurzy plavání žáků základní škol v rámci povinné školní docház-
ky, tak také kurzy plavání pro mateřské školy, odpolední kurzy plavání pro všechny děti 
od 3 let, ale i kurzy plavání pro mládež i dospělé. V Plavecké škole Rybka se každý rok učí 
plavat téměř tisícovka dětí a dospělých.

Vyznavači aktivního fitnes oceňují špičkově vybavené Active Fitness s  posilovnou, 
cardio zónou a dvěma sály pro sálové aktivity, jako jsou power jóga, TRX, body form, rip 
trainer, bossu a další. Nemáme ale jen kvalitní vybavení, ale i vynikající trenéry a instruk-
tory pro všechny provozované sportovní aktivity.

Po  sportovní námaze řada návštěvníků „zakotví“ v  naší kavárně. Moderní a  útulné 
prostředí i s venkovním posezením, vynikající káva, biomošty, španělské delikatesy a pří-
jemná obsluha je k dispozici jak aktivním návštěvníkům sporareálu, tak i třeba mamin-
kám s dětmi a dalším návštěvníkům.

Možná jediné, co našemu areálu doposud chybělo, byla relaxační zóna. Na jaře roku 
2013 byla na  světě studie přístavby relaxačního centra, koncem prázdnin projekt a  již 
16. října jsme „kopli do země“. A po sedmi měsících stavění je hotovo! V pátek 30. květ-
na slavnostně přestřihli pásku nového relax centra starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora pan Mgr. Marek Viskot společně s náměstkem primátora města Brna panem Ing. Oli-
verem Pospíšilem. 

Srdcem nové přístavby relax centra je velkoryse řešená vířivka Arena. Až 12 osob 
se může zároveň oddávat relaxaci v této pohodlné spa s teplou vodou. Elipsa vířivky je 
díky svým čistým liniím ozdobou relax zóny. Celkem 60 vodních trysek a 16 vzduchových 
trysek zajistí jedinečnou variabilní masáž.

Opojná vůně dřeva, to je další silný vjem při návštěvě relax centra. Vůni zajišťují dvě 
krásné sauny z kanadské osiky. Tou první je klasická finská sauna pro 8 osob. Sauna je 
vybavena celonerezovým finským topidlem s možností polévání vodou, je zde tedy mož-
né realizovat i tzv. selské (vlhké) saunování.  Druhou saunou je šetrnější infra sauna se 
špičkovými infra zářiči zn. Siemens pro 3 osoby. Infra saunu pro prohřátí organismu ocení 
zejména starší lidé.

Na  své si v  relax centru přijdou i  milovníci masáží, k  dispozici budou kvalifikovaní 
maséři s nabídkou celé škály různých druhů masáží.

Naším záměrem bylo rozšířit služby, ale zároveň jsme nechtěli zmenšit plochu pro 
letní slunění návštěvníků a pro vyžití dětí. Součástí projektu se tedy stala i sluneční terasa 
na střeše relax centra, malé dětské hřiště v borovicovém hájku mezi sportareálem a ulicí 
Renčovovou a nově položený travnatý koberec v atriu našeho areálu.

Na přelomu měsíce června a července bude celý areál v plánované odstávce. Ote-
vřeme pro Vás opět v sobotu 5. července a až do konce roku 2014 bude zavřeno jen dva 
dny – 24. a 25. prosince.

Přijďte k nám sportovat a relaxovat. Těšíme se na Vás.

Michal Kočař, jednatel společnosti GALANT BRNO, s. r. o. 

Oddíl národní házené 1. NH BRNO byl ve dnech 13. 6. – 15. 6. 2014 pořada-
telem vrcholového turnaje Poháru ČR 2014 – kategorie starších žáků, který se 
konal pod záštitou starosty MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka 
Viskota. Účast na  turnaji si vybojovala následující družstva jednotlivých ob-
lastních soutěží: Baník Most NH, TJ Sokol Tymákov, TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, 
TJ Sokol Svinov, TJ Jiskra Humpolec a domácí družstvo 1. NH BRNO jako pořá-
dající. Turnaj se uskutečnil za finanční podpory MČ Brno–Řečkovice a Mokrá 
hora, IFM-group, a. s., OK-puls, s. r. o., FINO Trade, s. r. o., OVB – Leopold No-
váček, MD – David Műhlhandl a FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o. Věcné ceny 
a upomínkové předměty věnovaly: MČ Brno–Řečkovice a Mokrá hora, GALA 
a. s., E-ON, a. s. a Teplárny Brno, a. s. Mediálním partnerem byly: zpravodaj ŘEČ 
a KISS Radio Hády. Všem sponzorům děkujeme.

Turnaj trvající tři dny se odehrál systémem každý s každým. Celkem jsme 
zhlédli 15 bojovných utkání na dobré úrovni. 
Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Tymákov – 10 bodů
2. TJ Stará Ves nad Ondřejnicí – 6 bodů
3. TJ Sokol Svinov – 6 bodů
4. Baník Most NH – 4 body
5. 1. NH BRNO – 4 body
6. TJ Jiskra Humpolec – 0 bodů

Ředitelství turnaje se omlouvá občanům bydlících v  blízkosti hřiště, 
za  zvýšenou hladinu hluku, nepředpokládali jsme tak bouřlivou atmosféru 
na turnaji dětí.

Děkujeme. Ing. Dušan SESTRIENKA

SK Řečkovice - hodnocení sezóny 2013/2014
První rok v krajské soutěži dopadl pro fotbalisty mužů SK Řečkovic nad-

míru dobře. Tým z brněnského předměstí skončil v konkurenci dalších třinác-
ti mužstev  1. B třídy sk. „A“ na  krásném čtvrtém místě a  hlavně v  domácím 
prostředí nenašel přemožitele a prodloužil tak sérii bez prohry takřka na dva 
a půl roku.

Perspektivní tým přezimoval na  slibném šestém místě, jelikož však bě-
hem zimní přípravy ukončili činnost tři kmenoví hráči, prioritou pro jaro bylo 
uhájení krajské příslušnosti a produkování bojovného a pohledného fotbalu. 
Obojí se záhy naplnilo a naše družstvo se především díky kolektivnímu pojetí 
a bezchybným domácím vystoupením vyhouplo na lichotivé čtvrté místo. To 
nakonec místním fotbalistům zůstalo i po závěrečném 26. kole. V tabulce jarní 
části jsme dokonce skončili druzí za postupujícím Lipovcem. Pro nováčka sou-
těže se jedná o velký úspěch, zároveň však víme, že druhá sezóna bývá mno-
hem těžší, a uvidíme, jak se s ní vypořádáme. Hlavním úkolem letní přestávky 
bude posílit velmi úzký kádr. Přijít by mělo několik nadějných kluků z dorostu, 
poohlížíme se však i po kvalitních posilách z našeho regionu. Hlavně podle 
kvantity hráčů pak budou stanoveny sezónní cíle.

Letní příprava odstartuje 17. 7., probíhat bude jednak v členitém terénu, 
na  umělé trávě a  od  konce července také na  zrekonstruovaném travnatém 
hřišti na  Novoměstské ulici. Součástí předsezónního cyklu budou také tři 
přátelské zápasy. Síly změříme s Babicemi nad Svitavou, Vážany nad Litavou 
a poslední utkání sehrajeme na hřišti účastníka 1. A třídy Bořitova. První mis-
trovské utkání čeká naše borce o víkendu 9. 8.-10. 8.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům, realizačnímu týmu, vedení 
klubu, fanouškům i radnici za podporu a všem čtenářům popřát za SK Řečko-
vice slunečné léto a sportu zdar!

 Mgr. Martin Král, trenér

Pohár Čr 2014 – starší žáci

Sportareál Družstevní rozšířil nabídku služeb o nové relax centrum
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Přejeme Vám krásné léto, prima prázdniny, 
příjemnou dovolenou a těšíme se na setkání 

v novém školním roce! 
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

Božena  GABRHELOVÁ 100 let
Otakar  FOLTÝNEK   95 let
Věra  KUJALOVÁ   92 let
Vlasta  PŘIBYLOVÁ   85 let
Marie  SCHLESOVÁ   85 let
Miloslav  FILKA   80 let
Bohuslava  FRANTOVÁ   80 let
Anna  PEŠINOVÁ   80 let
Ludmila  HVĚZDOVÁ   80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

V červnu oslavili své jubileum

roste nový park nad cihelnou
Ještě nedávno tudy bylo 

možno volně projít, různě pro-
šlapané pěšinky v trávníku a ke-
řích za obytnými bloky na konci 
Sibiřské k  tomu vybízely. Dalo 
se jít i téměř po hraně vytěžené 
jámy, jejíž jíl se kdysi báječně 
hodil na  výrobu cihel.  Je sice 
pravda, že chůze byla s určitým 
rizikem pádu dolů k zahrádkám, 
jež vyrostly na dně jámy. Těžba 
jílu a  výroba cihel skončily ně-
kdy před 70-80 lety a stěny jámy 
vysoké v některých místech až 20m posloužily za války jako protiletecké 
kryty obyvatelům Řečkovic.  To když u dna jámy byly do jílového masivu 
vykutány chodby a  prostory dlouhé mnoho metrů.  V  části z  nich byla 
i výdřeva, ta se však postupem času ztratila. Ačkoli jsme byli jako děti va-
rováni před možnými sesuvy nadloží, nikdy se naštěstí nikomu nic nepři-
hodilo. A tyto „bunkry“ byly naším eldorádem.  Když po válce na konci 
40. let vyrostly na plošině východně od jámy nové bloky bytových domů 
pro potřeby Královopolské strojírny, změnila se plocha mezi bloky a  já-
mou v  zahrádkářskou kolonii. Tu tehdy vytvořili převážně Řekové, kte-
rým se poválečné Československo stalo asylem před občanskou válkou, 
která tehdy zuřila v Řecku. Většina z nich bydlela v těchto blocích a lás-
ku k zahradničení si přinesli k nám z Řecka. Dnes už z nich tady nežije 
snad nikdo, ani jejich potomci.  Zahrádky však zůstaly ve stavu, v jakém 
je jejich budovatelé opustili, aniž se o ně někdo dál staral. Zůstaly zbytky 
drátěných plotů, rezavého pletiva a zdegenerované stromky a keře. Je až 
s podivem, jak dlouho tyto relikty 50. let vydržely. Mezi nimi je však jeden 
řečkovický unikát, který rozhodně stojí za zachování - před léty vichřicí 
částečně vyvrácená, dosud žijící meruňka, jejíž kmen při zemi má obvod 
úctyhodných 138 cm. Asi největší v širokém okolí. 

Celá plocha za zmíněnými bloky dnes dostává novou podobu. Vzni-
ká zde z prostředků evropských fondů, města i naší městské části park. 
S osvětlením, s upravenými cestami, doufejme i s novou zelení a trávníky. 
Chci věřit, že se projektanti úspěšně vyrovnají  i  s dosud nezpevněnou 
hranou jámy a  nebude tedy v  této části parku hrozit zvědavcům pád 
do hlubiny jámy.  Současně by mohly keři a stromy zarostlé stěny jámy 
přestat vábit „čuňata“ žijící mezi námi k  odhazování odpadků. Alespoň 
současný stav staveniště napovídá, že se snad Řečkovice nadobro zba-
ví jednoho nevzhledného zákoutí a vznikne zde upravená odpočinková 
zóna pro všechny. 

Ivan Koláčný

Pohled do budoucího parku od ul. Dudíkovy

První řečkovický Gregory fest
Zveme Vás 26. července 2014 od 15:00 hodin  

do areálu za radnicí na 1. řečkovický Gregory Fest.  
Vstupné: předprodej 110 Kč, na místě 150 Kč.  

Děti do 150 cm vstup zdarma.  
Předprodej Indies, Poštovská 2, K. C. Semilasso.  

Další informace: www.gregory.cz 

Záštitu převzal starosta městské části Mgr Bc. Marek Viskot.

Agentura Gregory management

LETNÍ NOC v Brně-Řečkovicích
sobota 30. 8. 2014 od 19:00 hodin

Hraje:  kapela VIKÝŘ, finalista SuperStar Adam Kukačka
Kde:   areál bývalého pivovaru za radnicí v Řečkovicích, 
 Palackého  náměstí
Vstupné: 50 Kč
Pořádá: MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Dětský den za radnicí se vydařil
Letošní Dětský den za radnicí připadl na 30. května, a dlužno dodat, že 

z hlediska základní podmínky pro úspěšnou venkovní akci, čili příznivého 
počasí, se vydařil. Věřím, že vydařená akce to byla i z hlediska našich dětí, 
kterým celé odpoledne patřilo. 

Po  celém areálu bývalého pivovaru včetně prostor  parčíku nad ním 
bylo připraveno mnoho stanovišť se soutěžemi, které připravili dob-
rovolníci z  řad řečkovického Sokola a  Pionýra. Tradičním tahákem byla 
jízda na konících. Služební auta Městské policie Brno nebo řečkovických 
dobrovolných hasičů nezůstala z hlediska pozornosti o mnoho pozadu. 
Kulturní částí programu, která probíhala na pódiu a parketu, nás prová-
zela moderátorka Věra Müllerová, zazpívali studenti JAMU a finalista Su-
perstar Adam Kukačka. Vrcholem této části programu bylo nepochybně 
osobité vystoupení Železného Zekona, jehož kousky zaujaly nejen naše 
nejmenší.

Kromě výše zmíněných organizací, které s pořádáním Dětského dne 
významně vypomohly, patří poděkování také zaměstnancům ÚMČ 
a v neposlední řadě panu starostovi Marku Viskotovi a zastupiteli městské 
části Oldřichu Gardášovi, kteří měli celý program na starosti. 

Ing. Martin Otčenášek, radní městské části


