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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DUBEN 2016

Vážení spoluobčané,
zejména v  reakci na  článek, který se kon-
cem února objevil v  Brněnském deníku, se 
na mne poslední dobou obrátilo několik ob-
čanů s dotazy k lokalitě tzv. bývalé Cihelny. 
Dovolte mi proto, abych touto cestou do-

plnil některé podstatné informace, které jsem sám ve zmíněném 
novinovém článku postrádal. Podotýkám, že se jedná o pozemky 
v  katastru Řečkovic, hraničící s  katastrem Medlánek (ulice jako 
Ovocná, Mandloňová, Hrušňová atd.). Půjdeme-li od ulice Sibiřské, 
jedná se o území pod parkem, který byl vybudován před dvěma 
lety.

Část řešeného území je v  dokumentech města Brna vedena 
jako tzv. brownfield, což je, jednoduše řečeno, zanedbaná nebo 
málo využívaná plocha, která má potenciál pro smysluplnější vyu-
žití v budoucnu. Jako brownfield není klasifikována plocha zeleně 
v západní části území, která je využívána jako zahrádky. Bavíme se 
tedy především o ploše provozoven a výrobních prostor ve vlast-
nictví soukromé právnické osoby a pozemcích ve vlastnictví měs-
ta, které jsou však zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých 
fyzických osob. Co tedy ze zmíněného novinového  článku jasně 
nevyplývá, je hlavně to, že celá lokalita nepatří jednomu vlastní-
kovi, a že ani z pohledu územního plánu není homogenní. To zna-
mená, že různí vlastníci mohou mít se svými pozemky různé plány 
a že určité pozemky lze zastavět jen k určitému účelu a jiné zase 
prakticky vůbec. 

Celé téma bylo mediálně akcentováno vzhledem k  záměru 
soukromého investora (viz ilustrační mapka) realizovat v  první 
řadě na svých pozemcích výstavbu v souladu s platnými regulati-
vy. Uskutečnilo se jednání u náměstka primátora Martina Andera 
za účasti zástupců obou sousedících městských částí. Z pohledu 

naší městské části se domnívám, že v budoucnu by případná ro-
zumná výstavba oproti stávajícímu skutečně neutěšenému sta-
vu byla přínosem. Z pohledu Medlánek je zřejmě hlavní otázkou 
dopravní napojení, které má být řešeno komunikací vedoucí nad 
bytovými domy v tzv. Ovocném sídlišti. Pokud si soukromý vlast-
ník požádá o vydání územního rozhodnutí na výstavbu v souladu 
s územním plánem, bude záležitost řešit místně příslušný stavební 
úřad (řečkovický). Žádost dosud podána nebyla.

O dost složitější je potom situace v té části lokality bývalé cihel-
ny, kde se na pozemcích ve vlastnictví města Brna nachází desítky 
staveb garáží ve  vlastnictví soukromých osob. V  tomto případě 
bude do  budoucna potřebná součinnost města Brna a  městské 
části, ovšem momentálně se jedná o poněkud předčasné úvahy.

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na své 20. schůzi 23. března 2016 rada:

•	 schválila	 poskytnutí	 neinvestičních	 dotací	 následujícím	 nezisko-
vým organizacím:

Název Kč    
13. brontosauří dětský oddíl (BRĎO)Vlčí stopa 2 000
Frank Bold Kids, z. s. 3 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 21 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 23 000
Rodinné centrum Matáta 4 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o.  
(pobočka Frikulín, Gromešova) 5 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o.  
(pobočka Domino, Kořískova) 2 000
Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice 2 000
KAISEN Karate Klub Brno 3 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 20 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 10 000
SK Řečkovice 30 000

TAK Hellas Brno, z. s. 20 000
SHL ŘEČKOVICE 15 000
JUNIOR JUDO BRNO, o. s. 5 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 5 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice  
(sportovní činnost) 20 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 5 000
Sdružení pěstounských rodin 4 000
Diecézní charita Brno 2 000
HEWER, z. s. 4 000
Pretium, z. s. 5 000
Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR 7 000
NADĚJE 10 000
DOTYK II, o. p. s. 4 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně, 5 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,  
ZO Brno – město, 4 000
Orel jednota Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 10 500

(Pokračování na straně 2)

Zprávy z rady městské části
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Nové vedení na ZŠ Novoměstská
Dovolte, abych vás informoval, že v červnu proběhne výbě-

rové řízení na obsazení místa ředitele na ZŠ Novoměstská. V září 
bude tedy školáky vítat již nové vedení školy. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Prumperk
Ve dnech 17. 3. - 16. 4. 2016 proběhne v ulici Prumperk ge-

nerální oprava veřejného osvětlení a  z  tohoto důvodu dojde 
v tomto termínu k dopravní uzavírce. Protože chceme co nejvíce 
zmírnit omezení, které tato rekonstrukce bude pro zde bydlící 
spoluobčany znamenat, dohodli jsme se zhotovitelem, mož-
nost příjezdu k jejich domům. Uzavírka bude tedy platit denně 
od 8.15 h. do 17.00 h., mimo tuto dobu bude příjezd a parkování 
umožněno. Děkujeme za pochopení a prosíme o zvýšenou opa-
trnost v uvedeném termínu provádění stavebních prací.

Oprava cesty na Mokré Hoře
Opravili jsme první úsek cesty 

na Mokré Hoře od tunýlku při ulici 
Maříkova směrem k Vránovu mlý-
nu. Jsme si vědomi, že tato cesta je 
našimi občany využívána, a právě 
část, kterou jsme začali, byla v nej-
horším stavu. S  opravou chceme 
pokračovat dál k  rybníkům hned 
jak to bude možné. Prosíme záro-
veň motoristy o  maximální ohle-
duplnost, jak směrem k chodcům 
a cyklistům, tak novému povrchu.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Brna (OŽP MMB) ve  spolupráci se 
svozovou společností SAKO Brno, a. s. pro-
vádí v  současné době další opatření, které 
usnadní občanům třídění. Jak jste si jistě 
někteří všimli, ve  vybraných stáních komu-
nálního odpadu přibyly barevné kontejnery. 
Ty v  mnoha případech nahradily kontejne-
ry černé, a  to minimálně ze  dvou důvodů:  
stávající černé kontejnery nebyly zcela  
využívané a  jejich vyměněním za  kontej-

ner barevný se pro každého třídění odpadů  
a  jejich odkládání stává stejně pohodlné 
a  samozřejmé jako vyhazování odpadů 
do kontejnerů černých. 

Věřte, že třídění odpadů má smysl! Vždyť 
např. z PET lahví se vyrábějí bundy, ze směs-
ných plastů se vyrábějí stavební a zahradní 
prvky (např. ploty nebo zatravňovací dlažba) 
a z papíru se vyrábí zase recyklovaný papír 
(např. toaletní papír, noviny a krabice) nebo 
papírové brikety a stavební izolace.

Třídění odpadů je v  dnešní době zce-
la běžné a  přirozené, stejně jako je běžné  
a  přirozené si ráno vyčistit zuby. Podpořte 
tedy i vy zlepšování životního prostředí tím, 
že začnete třídit odpad. A  vy, kteří nemáte 
své barevné nádoby vedle černých a domní-
váte se, že i u vás by mohly stát, neváhejte 
a obraťte se na svého úředníka na ÚMČ nebo 
na OŽP MMB. 

Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 3 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů 4 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12500
VERBUM ET MUSICA 3 000
Moravská hasičská jednota, o. s. - hasičský sbor  
Brno Řečkovice - Mokrá Hora 10 000
EkoCentrum Brno 5 000

 na účely vymezené v podaných žádostech, 

•	 rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na plnění podlimitní veřejné  
zakázky na  stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v  byto-
vých domech Novoměstská 23 – 41, Brno-Řečkovice“ je nabídka 
uchazeče SYNER Morava, 

•	 nesouhlasila se zapojením městské části Brno-Řečkovice a  Mok-
rá Hora do  projektu prevence ztráty bydlení, který připravuje  
statutární město Brno ve  spolupráci s  Agenturou pro sociální  
začleňování,

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Rekon-
strukce venkovního tanečního parketu v  areálu ÚMČ Řečkovice 
a  Mokrá Hora“ nabídku předloženou společností HOUSE REAL,  
s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce parku na Horáckém náměstí 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku společnosti Fragula, 
s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování studie na akci  
„Revitalizace parku na  Palackého náměstí v  MČ Brno-Řečkovi-
ce a Mokrá Hora“ nabídku Ing. Zdeňka Sendlera, atelier zahradní 
a krajinářské architektury, a smlouvu o dílo s vybranou společností,

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové  
dokumentace na  akci „Snížení energetické náročnosti objektů  
Hapalova 20 – 22“ nabídku společnosti Energy Benefit Centre, a. s., 
a smlouvu o dílo s vybranou společností,

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy z rady městské části 
(Dokončení ze strany 1)

Barevné kontejnery na sídlišti
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Na kus řeči s Martinem OtčeNáškeM
Pan Martin Otčenášek je můj  

kolega v  redakční radě Řeči, ale pří-
liš se neznáme. Jsem ráda, že právě 
s ním dělám rozhovor a něco zajíma-
vého se o něm dozvím.

Martin Otčenášek, ač poměrně  
mladý (33 let), patří ke  služebně  
starším zastupitelům a  radním naší 
městské části. Hájí zde barvy oranžo-
vé, tedy ČSSD.

Poprvé jste se stal zastupitelem a radním v roce 2010, tedy již 
v  27 letech. Co Vás k  rozhodnutí vstoupit aktivně do  politiky 
v tak mladém věku přivedlo?

Před vstupem do ČSSD jsem nikdy nebyl členem jiné strany. 
Do sociální demokracie jsem vstoupil v roce 2005. Uvědomil 
jsem si, že mám-li mít možnost aktivně prosazovat věci, které 
považuji za správné a které jsem viděl i v programu řečkovic-
ké sociální demokracie, bylo přirozené i přihlásit se do zdejší 
stranické organizace. Rozhodnutí mi rovněž ulehčil nynější 
starosta Marek Viskot, který byl již tehdy členem a se kterým 
se známe už z mládí, mimo jiné z fotbalového prostředí.
Když jste tedy po  „politickém žebříčku“ vystoupal celkem 
rychle, jaké jsou Vaše další cíle? Kam to chcete „dotáhnout“?

Jako lezec po žebříčku si určitě nepřipadám. Mám rád svoje 
civilní povolání, které mi zároveň zabírá hodně času, takže si 
v tuto chvíli časově náročnější pozici moc nedovedu předsta-
vit. Pracovat pro městskou část na pozici radního mě dosta-
tečně naplňuje.
Je něco, co Vás na práci na radnici vyloženě baví?

Práce na radnici je jistě zajímavá a různorodá. Baví mě práce  
v  komisích, předsedat bytové komisi, mít informace tzv.  
z  první ruky, a  v  neposlední řadě možnost ovlivňovat dění 
v místě svého bydliště. 
Co funkce oddávajícího?

Funkce oddávajícího je pro mě osobně pocta. Této funk-
ci jsem se nejdříve trochu bránil, ale povinnosti mě dohnaly, 
když můj dobrý kamarád nedal jinak, než že ho musím od-
dat já. Určité vnitřní napětí cítím při každém obřadu, pokud  

oddávám někoho známého, tak se nervozita úměrně zvětšuje.  
Třeba i proto, že sám nejsem ženatý, ale to se mimochodem 
brzy změní, takže si tu roli vyzkouším i z druhé strany.
Máte v politice nějaký vzor?

Zůstanu na  úrovni komunální politiky, ale nepoužil bych  
výraz „vzor“. Spíše si vážím každého, kdo se snaží pro svo-
je město nebo obec něco udělat, ale postupuje při tom fér  
a zároveň věcně. 
Působíte velmi tichým, klidným dojmem, co Vás dovede 
„zvednout ze židle“?  

Dokáže mě zaručeně rozčilit lidská hloupost a  případně 
má nešikovnost, pokud se mně něco delší dobu nedaří. Ale ve  
většině případů, jsem opravdu klidná povaha.
Kdybyste měl tu moc sám v  Řečkovicích a  Mokré Hoře něco 
rozhodnout, co by to bylo?

Je v  pořádku,   že je rozhodováno prostřednictvím kolek-
tivních orgánů – zastupitelstva a rady. Nejde až tolik o mož-
nost sám něco rozhodnout. Spíše si dovedu představit, že by 
městská část měla více pravomocí a zároveň více prostředků 
z rozpočtu města, ale to se dostáváme k hodně složité debatě.
Jako komunální politik jste se již představil, ale jistě naše 
čtenáře bude zajímat i  něco z  Vašeho soukromí, Vaše záliby, 
koníčky, práce.

Zaměstnání v  projekční kanceláři zabývající se energeti-
kou i  práce ve  zdejší samosprávě mně zabírají nemálo času, 
přesto si na  své koníčky a  záliby vyčlením prostor. Nejraději 
odpočívám aktivně u nějakého sportu. V zimním období rád 
lyžuji, pokud jsou vhodné sněhové podmínky, tak vyrazím 
i  na  běžky. Celoročně pravidelně běhávám, jezdím na  kole 
a hraji s přáteli fotbal. Rovněž rád cestuji a zajímám se o kultu-
ru, v Brně navštěvuji divadelní představení.

Děkuji za  rozhovor. Říká se, že svět je malý. Myslím, že 
pro Brno to platí obzvlášť. Shodou okolností mám já a Vaše  
přítelkyně, aniž bychom se my dvě znaly, stejného kadeřní-
ka. A  ten mi prozradil, že chystáte v  květnu svatbu. Touto 
cestou bych Vám tedy, Martine, chtěla popřát do společné-
ho života jen to nejlepší!

S Martinem Otčenáškem si povídala Dana Malíková.

Promítání filmů na radnici  
– hodnocení

Cyklus filmů na  radnici, spojený s  besedou, byl dobrý nápad 
a setkal se s kladným ohlasem u čím dál většího počtu diváků. Pan 
MgA.  Hakl udělal povedený průřez naší a  zahraniční kinemato-
grafií, vždy řekl něco zajímavého o filmech jako takových, o jejich 
tvůrcích a odpověděl na dotazy. 

Je těžké seřadit filmy do  nějakého žebříčku, každý zastupuje 
jiný žánr a  je natočený jiným způsobem. Byly na  zamyšlení i  na   
pobavení, s  jemným humorem i  přiměřenou dávkou romantiky. 
Každý si mohl najít film podle svého vkusu a nálady. Podle reakcí 
diváků soudím, že se hodně líbil český film Život je život, francouz-
ský Co jsme komu udělali, kanadský Určitě možná, americký Horší 
už to nebude. Všechny filmy nějakým způsobem oslovily diváky 
a ti se jistě těší na pokračování cyklu.

Radka Rosická

OMeZeNí v dOPravě
S  přicházejícím jarem opět začínají práce na   

komunikacích. Třeba Brněnské komunikace nás po-
někud překvapily již v březnu započetím komplexní 
opravy chodníků podél silnice na Tumaňanově ulici 
na Mokré Hoře. Práce zatím probíhají v uspokojivém 
tempu a celá oprava by měla být nejpozději do kon-
ce května 2016 hotova. Od poloviny března do po-
loviny dubna 2016 probíhá na Prumperku generální 
oprava veřejného osvětlení. Nutné výkopové práce 
si vyžádaly omezení provozu na této komunikaci.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Čarodějnice 
29. dubna   15.00 - 18.00 

Stanoviště s úkoly (tvoření + logické hry), malování na 
obličej, šlapací autíčka, výroba  tematických odznáčků 
pro děti.  
Hrátky na zahradě se sportovním rejem: Let na koštěti!
S sebou: dle chuti a zájmu špekáčky a vše, co máte rádi. 
Opékání pod dozorem rodičů po celou dobu akce.  
Masky vítány, nejsou však podmínkou.  
Na tuto akci se nemusíte hlásit. Těšíme se na Vás!  
 Cena: 60 Kč.  Info: Š. Lokajová, tel. 606 110 970

Akce s rezervací:
15. dubna – Indické vaření - dle originálních receptur, 
zajímavosti.
Rezervace: Galina Svobodová, tel. 777 175 434, cena 
150 Kč dle surovin.

16.-17. dubna – Výtvarný víkend s Alenou  
– víkend plný rozmanitých výtvarných technik  
s přespáním a stravou pro děti od 6 let. Sraz v 8.00, 
ukončení v 11.00. 

Rezervace: Alena Vajdáková, tel. 732 446 137.  
Cena: 750 Kč.

TábORNík - příměstský tábor pro děti od 2 do 5 let,  
8. 00 – 16.00
Hry, pohádky, písničky, sportování na zahradě s herními 
prvky, první malování. Cena: 1 500 Kč – 5 dní,  
2 500 Kč – 10 dní, 3 500 Kč– 15 dní. 

Příměstské tábory
Kompletní nabídka táborů:  www.helceletka.cz  

kudy z nudy, 11.–15. července 
Tvoření – vaření, výlety, vede: Zuzka Červinková, tel. 
721 079 626

Mažoretky, 18.–22. července 
Pro nové i stávající včetně tvořivého programu 
Rezervace: H. Vévodová, tel. 720214992.

Prázdninové cesty 1, 18.–22. července 
Pondělí: Dinopark  – Vyškov. Úterý:  Třebíč – Cesta  
časem na zámku, interaktivní výstava. Středa: Strážnice 
– skanzen. Čtvrtek:  Papuščí  ZOO – Bošovice.  
Pátek: Rájec- Jestřebí – zámek. 

Prázdninové cesty 2,  1.-5. srpna.   
Pondělí: rozhledna Hustopeče.  Úterý: Zbýšov  
– průmyslová železnice. Středa: Mikulov, pevnost Svah.  
Čtvrtek: Olešnice – muzeum strašidel a historických  
vozidel. Pátek:  Drásov - zahradní železnice.  
Rezervace: Lokajová, tel. 606 110 970.  

COOL dívka, 25.-29. 7 , 22.–26. 8, 29.-31. 8.   
Nové kreativní techniky s korálky a papírem, vaření  
+ pečení, výlet.  Vede: I. Bláhová, 775 174 463.

pobočka Řečkovice: 
Frikulín Gromešova, Kubova vila, tel. 606 110 970

MALOVáNí NA HEDVábí  
– šátky, šálky, obrázky 
pondělí 18. 4. 2016 od 18:30 do cca 20:30 hod. Výroba 
originálních šátků či šál s jarními motivy v pastelových 
barvách nebo obrázků k zavěšení do oken na stěnu.
Je třeba přihlásit se min. 3 dny předem. 
Cena základního kurzu: 200 kč děti, 300 kč dospělí 
+ hedvábné šátky a obrázky na pomalování možno 
dokoupit na místě. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477,  
markovajana@email.cz.

kERAMIkA - ZAPÉkACí MISkA 
středa 20. 4. 2016 od 18:15 do 20:15
hod. Pro dospělé. 
V ceně jsou zahrnuty 2 výpaly i glazování.
Cena: 350 kč.  
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059,
domino@helceletka.cz.

PLETENí Z PEDIGU – podnos 
pondělí 2. 5. 2016 od 18:30 do cca 20.30 hod.
Upleteme si originální podnos na domácí čajovou  
soupravu z pedigu – barva dle vlastního výběru.  
Vhodné pro dospělé a starší děti. Je třeba přihlásit se 
min. 3 dny předem. 
Cena základního kurzu: 150 kč děti,
250 kč dospělí + na podnos k dokoupení  
dle velikosti výrobku. 
Kontakt: Jana Marková, 734 100 477,  
markovajana@email.cz.

VÝTVARNÝ TábOR II. , 29. 8. - 31. 8. 2016
Denně možnost scházení se od 7.30 do 16 hod.  
Pro děti od 6 let, mladší po domluvě.
Každý den nás čeká vyrábění, tvoření, hry i menší  
výlety. Po tři dny se také soustředíme na výrobu krásné 
mozaikové mísy.
Cena: 750 kč/3 dny, 300 kč/1 den. 
Kontakt: Jana Podzemná, 725 803 059,
domino@helceletka.cz.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 
Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
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Ukliďme Řečkovice a Mokrou Horu
V  rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“ se  

i řečkovičtí pionýři rozhodli, že opět pomůžou úklidu Řečko-
vic a Mokré Hory. Pokud vám není čistota naší městské části 
lhostejná, přidejte se k nám v sobotu 16. dubna. Sraz na akci 
je v  9 hodin u  mostu pod nádražím Brno-Řečkovice. Tra-
sa úklidu povede kolem železniční tratě v  okolí nádraží, kde  
kromě nahlášených menších skládek najdeme i plno odpadu po  
rekonstrukci kolejí. Více informací najdete na  webu www.
uklidmecesko.cz, kde se můžete k našemu úklidu přihlásit.

Vítězslav Ondráček, Pionýr Řečkovice

Sněhuláci pro afriku
Také letos se děti a dospělí z MŠ Kárníkova 4 rozhodli zapojit do  

celostátní charitativní akce  Sněhuláci pro Afriku, která je podporová-
na ministerstvem školství a kterou organizují společnosti Sněhuláci 
pro Afriku a Kola pro Afriku.

Děti společně s rodiči  společně zhotovili více než 40 originálních 
sněhuláků z různých materiálů. Všichni jsme ukázali, že si sněhuláko-
vání dokážeme užít i bez dostatečné sněhové nadílky.

„Startovné“ za  každý výrobek činilo 50 Kč, mnozí rodiče přispě-
li i  vyšší částkou. Vybraná částka 2  850 Kč byla odeslána na  účet  
společnosti Kola pro Afriku, naši sněhuláci tak pomohou vydělat  
peníze na přepravu dalších kol pro děti do Afriky.

Děkujeme všem malým i  velkým tvůrcům a  těšíme se na  další  
společné akce.

Bc. Hana Nečasová, koordinátorka projektu 
MŠ Brno, Kárníkova 4

Placená inzerce
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ZVEME VÁS do nově otevřené provozovny kadeřnictví, pedikúry, 
manikúry a kosmetiky na Horáckém nám. 1 (výměníková stanice). 
Těší se na Vás kolektiv bývalé FA-ZONY:  
IVA – pánská kadeřnice 607 186 551 
MIRIAM – pedikúra, manikúra 777 562 255 
VERONIKA – kosmetika 608 211 483
PŘEVODY družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení  
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
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
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
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! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
PRODALI jsme dům, a proto hledám ke koupi byt v Řečkovicích 
nebo okolí. Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910 
HLEDÁME ke koupi dům s parkováním, možná i pro komerční 
využití. Cena do 9 mil. Děkuji. 736 123 995
KOUPÍM chatu/chalupu v Brně, nebo max. 40 km od Brna. 
Děkuji.  T: 721 195 834
BRNO-PRONÁJEM  nebo malý byt ke koupi. T: 722 012 297
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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
DOUČUJI/VYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo  
francouzštinu děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání  
+ 20 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820
PRONAJMU GARÁŽ při ul. Vl. Pittnerové. Tel.: 732 300 318

VYMĚNÍM  obecní byt 1+1 za větší (Řečkovice a okolí).  
Spěchá. RK nevolat. Tel.: 777/029 303
BRNĚNSKÁ diecéze Církve československé husitské vypisuje  
výběrové řízení na pozici vedoucího ekonoma.  
Více informací na www.ccshbrno.cz
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
– NOVĚ – SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADÍME S VAŠÍM POJIŠTĚNÍM 
– ZÁSILKOVNA 
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – SBĚRNA v Centru služeb občanům 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích - přijmeme zdatnou paní/a 
pro administrativní práci a následné balení zboží. Práce 2-3x  týdně, 
denně 5-7 hodin, mzda cca 80,-Kč/hod., optimální věk 50+. 
Prosím o zaslání životopisu: ekomarket@seznam.cz
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
ITALŠTINA  pro začátečníky, tel. č.:  606 263 051
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik např. 
165/70R14 od 920,- 195/65 R15 od 999,- 205/55 R16 od 1.172,- 
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny. 
Přezutí kola od 129,-/ks + k přezutí 4kol!!!DÁREK!!! 
Provozní doba: Po-Pá 9-12  12.30-18 hod., SO -12 hod.  
TEL.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

PLaCeNá INZerCe

Těmito slovy končí každé oznámení o  konání schůze zastupitelstva naší 
městské části a je jimi vyjadřována základní zásada pro jednání zastupitelstva, 
a to zásada veřejnosti. Každý má tedy právo jednání zastupitelstva navštívit, 
vyslechnout projednávané body a  případně i  vystoupit aktivně s  dotazem, 
připomínkou, postřehem apod. Zastupitelstvu přísluší rozhodovat o věcech, 
které jsou uvedeny v  zákonu o  obcích. Jedná se zejména o  majetkoprávní  
záležitosti (prodeje a  směny pozemků) a  otázky spojené s  hospodařením 
(schvalování rozpočtu a  rozpočtových opatření), tudíž věci, které mají jistě 
potenciál občany zajímat.

Zastupitelstvo se má konat dle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce. 
O termínech zasedání zastupitelstva je rozhodováno vždy na posledním za-
stupitelstvu příslušného kalendářního roku. V  tomto volebním období platí 
pravidlo, že se zastupitelstvo schází pětkrát ročně (únor, duben, červen, září, 
prosinec). Požadavky zákona o obcích jsou sice splněny, ale naplnění zákonné 
dikce „dle potřeby“ poněkud pokulhává, a to zejména ve věcech majetkových, 
které mají svůj specifický procesní postup (projednání v  poradním orgánu, 
v radě městské části a konečně v zastupitelstvu). Podá-li žadatel žádost tak, 
že se zrovna nepříliš šťastně trefí do  nepříznivých termínů, není výjimkou,  
že příslušné vyjádření obdrží až po několika měsících. Samozřejmě, četnost 
zasedání zastupitelstva není obecně nijak velká (s  výjimkou malých obcí),  
tudíž lze očekávat poněkud zdlouhavější vyřizování, na  druhou stranu více 
jednání zastupitelstva naší městské části by bylo jistě ku prospěchu věci 
a Vám, občanům. 

Když jsem už zmínil Vás, občany, pak musím rozhodně kvitovat aktivní 
účast na jednotlivých jednáních v poslední době, což oproti minulým letům 
je jev naprosto nevídaný. V předchozích volebních obdobích byla účast ve-
řejnosti spíše unikátem (pokud se nejednalo o  věc, na  které měli určití lidé 

konkrétní a individuální zájem). Nyní je účast mnohem četnější, diskutuje se, 
občané vyjadřují svůj názor a také se seznamují s tím, o čem se na zastupitel-
stvu jedná, jak se kdo vyjadřuje, hlasuje apod. Jsem velice rád, že tomu tak je, 
neboť občané v přímém přenosu vidí své zvolené zástupce. Jako problematic-
ké se dle mého soudu jeví čas konání našeho zastupitelstva, který je stanoven 
na 15 hodin. Zkraje tohoto volebního období proběhlo hlasování o tom, zda 
tento čas posunout, či nikoli. Bohužel, proti posunu času na pozdější hodinu 
se vyjádřila většina zastupitelů, tudíž prozatím je nutné počítat se začátkem 
v  15 hodin. Osobně postoji těch, kteří prosadili jednání v  tak brzkém čase, 
nerozumím, obzvláště pokud vezmeme v  úvahu tu skutečnost, že zasedá-
ní všech poradních orgánů (komise rady městské části a  výbory zastupitel-
stva městské části) začínají nejdříve v 16 hodin, nejpozději dokonce v 17:30.  
A  připomínám, že jednání těchto orgánů jsou neveřejná. Proto čas jedná-
ní zastupitelstva městské části, kterého se mohou účastnit občané, v  tak  
brzkém odpoledním čase rozhodně na  místě není. Věřím, že pokud by se  
podařil opětovně prosadit návrh, aby se zastupitelstvo konalo v čase, který je  
příznivější jak pro některé zastupitele, tak pro občany, byla by účast veřej-
nosti ještě větší. Podání tohoto návrhu budeme spolu s dalšími kolegy opět  
iniciovat.

Nicméně, zatím stále platí brzký odpolední čas, takže kdo má chuť a čas 
nechť neváhá a přijde se  podívat, a to třeba z toho důvodu, že na nejbližším 
jednání budou s  velkou pravděpodobností přítomni zástupci Policie České  
republiky a  zástupci Městské policie Brno, neboť se bude řešit bezpečností  
situace za  uplynulý kalendářní rok. Další jednání zastupitelstva se koná 
ve čtvrtek 14. dubna.

Mgr. Ondřej Vít, zastupitel za TOP 09

Jednání zastupitelstva je veřejné
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Ludmila  DITRICHOVÁ   94 let 
Jaroslava  LÁTALOVÁ   94 let 
Milada  JANDERKOVÁ   94 let 
Marie  KUČEROVÁ   94 let 
Josef  ČECH   93 let 
Josef  BÁRTA   92 let 
Libuše  MACHAŘOVÁ   92 let 
Marie  KAZDOVÁ   92 let 
Věra  ŠKODNÁ   90 let 
Marie  ONDROVÁ   85 let 
Ludmila  KOLAŘÍKOVÁ   85 let  
Zdeněk  MAREK   80 let 
Marie  FRANCOVÁ   80 let 
Antonie  VESELÁ   80 let 
Miroslava  ŠŤASTNÁ   80 let 

všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILaNtI – březen 2016

klub seniorů kořenského – v sále SZUŠ 
na ulici kořenského 23b, brno
1. duben v 17:30 RNDr. Žákovská Alena Antarktida II.

8. duben v 17:30 Hutan Miroslav Irán

15. duben v 17:30 Ing. Charvát Jiří Antarktida

22. duben v 17:30 Lobpreisová Eva Podkarpatská Rus

29. duben v 17:30 Ing. Sochorec Lumír Gruzie - expedice I.

6.  květen v 17:30 Čefelín Jiří Sýrie

13. květen v 17:30 Ing. Buganská Agáta Španělsko

27. květen v 17:30 Ing. Sochorec Lumír Gruzie - expedice II.

3. červen v 17:30 Ing. Novák Jaromír sever Sardinie na kole

10.  červen v 17:30 Čefelín Jiří Maroko

klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje  
na ulici Hapalova 20, brno
4.  duben v 16:00 Krutilová Jana Vietnam

18. duben v 16:00 Mgr. Jarolínová Iva Kolumbie

2.  květen v 16:00 Ing. Charvát Jiří Západní Kanada 
  a Aljaška

16.  květen v 16:00 Ing. Novák Jaromír Norsko

30. květen v 16:00 Ing. Druckmüllerová Z. Francouzským 
  středohořím na kole

13. červen v 16:00 Mgr. Lollok Klementová Marie 
  Istanbul

Program přednášek pro seniory 
na II. čtvrtletí 2016

krátce z historie... apríl
Že v Brně na Petrově zvoní poledne již v 11 hodin, ví asi každý 

Brňan, a skoro každý slyšel o pověsti, proč tomu tak je. Jen v krát-
kosti si připomeňme, že Švédové v létě 1645 obléhali již čtvrtým 
měsícem naše město. Ač švédské vojsko pod vedením generála 
Torstensona mělo mnohonásobnou přesilu, dobýt Brno se mu 
stále nedařilo. Nevyšla ani snaha nechat město vyhladovět. A pro 
Brno šťastný, a hlavně vítězný konec popisuje pověst, že Torsten-
son rozhodl, že pokud Brno nepadne do 15. srpna 1645 do pra-
vého poledne, bude obléhání ukončeno a vojsko odtáhne. Boje, 
jak praví pověst, byly toho dne urputné, Brnu hrozila porážka. Tu 
někoho napadlo zvonit na Petrově poledne o hodinu dříve. Švé-
dové odtáhli, město bylo zachráněno.

V  Mokré Hoře to máme podobné. Zvonička na Tumaňanově 
ulici zvoní poledne také v  jiný čas. V  11.50, tedy 10 minut před 
polednem. Proč tomu tak je? Je nějaká zajímavá pověst, která by 
nám to vysvětlila? Švédové za to nemohou. Ani jiná nepřátelská 
vojska nás neobléhala tak, abychom je museli porazit lstí s  po-
sunem hodin.

Takže naši redaktoři z rubriky Historické okénko začali pátrat. 
Hledali v archívech, četli ve starých kronikách, ptali se pamětníků. 
A byli úspěšní! Mokrohorští šli vždy s dobou (v tomto tématu bych 
řekla přímo s časem). Nebylo jim cizí určovat čas podle slunečních 
hodin (pravda, za pošmourných dnů to bylo dost nepřesné), poz-
ději otáčeli přesýpací hodiny o sto šest. Doslechli se i o vodních 
hodinách, které se používaly v Egyptě a Babylónii. Ovšem nata-
hovací mechanické a kyvadlové hodiny bychom v každé chalupě 
rozhodně nenašli.

Velkým zlomem byl rok 1889, kdy byla postavena obecní zvo-
nička (dnes na ulici Tumaňanova). Ta v poledne zazvonila a všich-

ni věděli, že je 12 hodin. Jenže to už bylo trošku pozdě. Hospodáři 
chtěli svůj oběd v pravé poledne. A jak to měly hospodyně stíhat?

Jednoho zimního dne, koncem února, kolem 12. hodiny (nikdo 
to nebyl schopen určit přesně), někdy na přelomu 19. a 20. století, 
kdy opět sluneční hodiny zklamaly, vymyslel jistý Jindřich U. prak-
tického pomocníčka pro všechny mokrohorské hospodyně. Zvo-
nička začala zvonit poledne 10 minut předem. To je právě doba, 
která je potřeba k poslednímu dochucení a nandání jídla z hrnců 
na talíře, a pak už stačí jen zavolat: „Pantáto, oběd“.

Mgr. Dana Malíková

Spokojená hospodyně před zvoničkou (dnes ulice Tumaňanova) v roce 1917
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Byl jednou jeden dům

OHLédNUtí

Před pětatřiceti lety, v  dubnu 1981, byla z  důvodu rozšíření  
Vážného ulice a plánované, avšak neuskutečněné trolejbusové linky 
zbouraná historická budova na  rohu Palackého náměstí a Vážného 
ulice, pamětníkům známá jako Bartoňkův dům.

Budova postavená v roce 1800 sloužila až do roku 1873 jako ško-
la, do níž v té době chodilo 150 dětí nejen z Řečkovic, ale i z Mokré 
Hory, Jehnic, Ořešína, Ivanovic a Medlánek. V původně přízemní bu-
dově byla jedna učebna a byt pro učitele s  jednou světnicí, kuchy-
ní a komorou. Za školou se nacházela ovocná a zeleninová zahrada. 
Později bylo stavení rozšířeno o  jedno patro. V  průběhu let 1800 – 
1873 se tu vystřídali učitelé Petr Mráz (do r. 1811), Matěj Zamorovec  
(1811-1836), Jan Melezinek (1836-1855), Jan Masopust (1855-1856), 
František Hoffmann (1856 – 1866, který zemřel v  Řečkovicích na   
choleru) a Mikuláš Kalina (1866-1873).

Když byla v roce 1873 postavena škola na nynější Hapalově ulici 
č. 6, starou školní budovu koupil zdejší sedlák Josef Pokora a přemě-
nil ji na hospodářské stavení. Sňatkem jeho dcery Marie s Františkem 
Bartoňkem z Králova Pole v roce 1899 přešel dům do majetku rodiny 
Bartoňkovy. Ke stavení patřil rozsáhlý hospodářský dvůr se stodolou, 
chlévy a domkem pro deputátníky. Celý areál sahal od Palackého ná-
městí až do míst, kde dnes stojí Sbor církve československé husitské. 

Vlastní obytný dům měl v poschodí dva dvoupokojové byty, obý-
vané rodinou Bartoňkovou, přízemí bylo pronajímáno jako pohostin-
ství a  obchod. V  roce 1886 byl nájemcem hostince Jindřich Sláma, 
který si později postavil vlastní hostinec na nynější Gromešově ulici, 
v blízkosti starého železničního nádraží. Na přelomu 19. a 20. století 
sloužily místnosti nějakou dobu jako úřadovna pošty, jež byla v Řeč-
kovicích zřízena již v  roce 1869. Byl zde také obchod se smíšeným 
zbožím Marie Rychlé, který zanikl koncem třicátých let minulého 
století. V přízemí domu dlouhá léta žila a provozovala svoji živnost 
řečkovická rodačka a patriotka, porodní asistentka Gusta Blahová – 
Marčíková. Bydlela zde až do  roku 1957, kdy byly bytové místnosti 
využity pro kanceláře nově založeného JZD Řečkovice. Po  sloučení 
JZD Řečkovice s JZD v Medlánkách v roce 1960 se kanceláře přestě-
hovaly do Medlánek. V roce 1961 byl dům renovován. Byly zbourány 
hospodářské budovy, domek pro deputátníky a ohradní zeď hospo-
dářského dvora. K asanaci stodoly došlo až v průběhu devadesátých 
let. V přízemí domu měl od roku 1961 až do svého zrušení v roce 1972 
stanoviště Sbor dobrovolných hasičů v Řečkovicích, a byl zde rovněž 
sklad CO (civilní obrany).

    Na jaře 1981 se historie domu definitivně uzavřela. Dnes ji připo-
mínají pouze dochované dobové fotografie.

 Ludmila Ulrichová

Fotografie z archivu autorky.

Pololetí nebývá jen obdobím klasifikace, ale i  příležitostí k  ohlédnutí se 
za  nejrůznějšími akcemi celého půlroku. Zájemci je pak mohou zhlédnout 
na našich webových stránkách. Jedna z událostí přesahuje dle našeho mínění 
hranice školy, proto bychom s ní rádi seznámili i řečkovickou veřejnost.

Nápad zúčastnit se prestižní soutěže Dětský čin roku vznikl již během pro-
mítání sociálních spotů na konci minulého školního roku. V jednom případě 
totiž nešlo o  krátký sociální spot, ale o  sedmiminutový dokument na  téma 
bezdomovectví. Natočili ho Jakub Juřica a Lukáš Vacek, žáci loňské 9. A.  

Námět si zvolili spíše náhodně, žádný z nich neměl tuto zkušenost s nikým 
z blízkého okolí. Jednotlivé kroky spíše dělali intuitivně. Věděli, kde se bezdo-
movci nejčastěji scházejí. V Brně jsou to prostory kolem hlavního nádraží. Když 
se pokoušeli o kontakt s jednotlivci, zjistili, že to není jednoduché. Otevřenou 
výpověď získali výměnou za materiální pomoc. Další cesta vedla do Oblastní 
charity Brno, kde mohli nahlédnout do resocializačního programu organizace. 
Tyto kroky byly ztížené nezkušeností obou chlapců, byl to jejich první kon-
takt s odbornými pracovníky. Museli vyhledat na ně kontakt, sami je oslovit,  
domluvit si termín setkání i podobu spolupráce. Všechny tyto kroky byly na-
víc komplikovány hendikepem Jakuba. Kvůli svému postižení, projevujícímu 
se řečovými i  pohybovými tiky, museli pro přepravu volit taxislužbu místo  
veřejné dopravy a vydat se do neznámého prostředí. Rovněž i vlastní manipu-
lace s kamerou byla náročnější.

Projekt byl prezentován před všemi žáky 2. stupně ve slavnostním prostře-
dí i s dalšími spoty. Této práci bylo uděleno zvláštní ocenění poroty. Pro chlap-
ce byla projekce velkou událostí a krásnou tečkou za jejich školní docházkou.

S  přihlašováním do  soutěže Dětský čin roku to bylo trochu složitější,  
neboť oba chlapci v té době už nebyli žáky naší školy a jejich práce se neve-

šla do  žádné kategorie. Proto zpráva, že počin obou chlapců bude oceněn  
speciální cenou, byla pro nás opravdu překvapivá.

Dne  3.  prosince  si na  slavnostním vyhlášení na  Staroměstské radnici  
v Praze převzali za přítomnosti rodinných příslušníků i zástupců školy speciál-
ní ocenění. Domů se vraceli nejen s batohy plnými věcných cen, ale hlavně se 
zážitky ze setkání s ostatními výherci a s patrony soutěže i z návštěvy muzea 
voskových figurín. Krásná tečka za krásným činem.

Alena Khazalová, ZŠ Horácké náměstí
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SPOrt
Sportovní program na DUBEN:

Národní házená – 1. liga mužů  
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21) 
16. 4.  1. NH Brno : Přeštice 16:00 hod. 
17. 4   1. NH Brno : Nýřany 10:30 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Fotbal – II. třída, městský přebor  
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 
2. 4.  SK Řečkovice : St. Lískovec 15:30 hod. 
16. 4.  SK Řečkovice : Svratka B 16:00 hod. 
30. 4.  SK Řečkovice : Lelekovice 16:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Futsal – 2. A třída, Brno-město 
Orel Řečkovice B a SHL futsal Řečkovice 
hrací dny 2. 4., 16. 4. a 30. 4.  
zápasový program od 9:00 do 15:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Badminton – 4. liga smíšených družstev 
BC SmartLife Řečkovice - baráž 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal – Bonver ŽBL (nová hala) 
VALOSUN KP Brno – PLAY OFF 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

Házená – Extraliga mužů – PLAY OUT (stará hala) 
16. 4.  KP Brno : Zlín 17:00 hod. 
17. 4.  KP Brno : Zlín 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
Tango Brno – PLAY OFF 
Helas Brno – PLAY OUT 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
VKKP Brno – PLAY OFF 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Florbal – semifinále PLAY OFF (nová hala) 
2. 4.  BULLDOGS Brno : Chodov 17:00 hod. 
3. 4.  BULLDOGS Brno : Chodov 12:40 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz 

Richard Foltýn, 
 zastupitel a předseda komise sportu

TIP MĚSÍCE:

Krasojízda 
– Mistrovství ČR juniorů
9. 4.  celodenní program od 10:00 hod.
(sokolovna Řečkovice, Vážného 19)
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V pátek 18. 3. 2016 bylo ve velkém sále místní radnice ohodno-
ceno v  rámci tradiční ankety o Sportovce roku MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora celkem 10 sportovců, 5 trenérů, 5 družstev a 3 funkci-
onáři, které členové komise sportu vybrali k ocenění ze 44 nominací 
od  sportovních subjektů působících ve  zdejší MČ, tak od  zástupců 
jednotlivých sportovců, kteří vykonávají svoji činnost jinde, ale mají 
zde trvalé bydliště.

Slavnostní vyhlášení s přehledem moderoval Richard Foltýn, ceny 
předávali starosta městské části Marek Viskot a jako hosté i sympatic-
ké akvabely Soňa Bernardová a Alžběta Dufková, které si v olympijské 
kvalifikaci již zajistily účast na blížících se hrách v Riu de Janeiru.

Absolutním vítězem a  nejlepším sportovcem Řečkovic a  Mokré 
Hory za  rok 2015 byla na  závěr vyhlášena karatistka bydlící na   
Horáckém náměstí v  Řečkovicích – Sabina Forstová, která si  
z  loňského mistrovství světa na  Novém Zélandě přivezla 3 zlaté  
medaile (kumite juniorek, kata team juniorek i seniorek) a po dalších 
domácích i zahraničních vavřínech získala titul Královna noci mistrů - 
jako nejlepší sportovkyně všech bojových umění v ČR!

V příjemném pátečním odpoledni se předalo celkem 24 památeč-
ních plaket i sladkých dárků, celková vítězka navíc získala celoroční 
neomezený vstup do  sportovního areálu na  Družstevní a  většina  
přítomných si nenechala ujít ani následné společenské setkání.

Zde je přehled všech oceněných:

Sportovec roku 2015: 
1. Sabina FORSTOVá – karate (Taro kan brno)
2. Martina Satková – kanoistika (KK Spoj Brno)
3. Nicol Frýbortová – krasojízda (SKP Kometa Brno)
4.-10.  Valerie Pragačová – zápas (TAK Hellas Brno)
 Adam Krčál – judo (Junior judo Brno)

 Šárka Půstová - triatlon (Ekol team)
 Gabriela Satková – kanoistika (KK Spoj Brno)
 Tereza Kosíková – krasojízda (TJ Sokol Řečkovice)
 Martin Kalábek – baseball (Draci Brno)
 Katka Lesniaková – krasobruslení (HB kraso Brno)

Sportovní družstvo roku 2015:
BC SmartLife Řečkovice – badminton, senioři
Orel Jednota Řečkovice – florbal, elévové
TJ Sokol Řečkovice – florbal, žáci
SK Řečkovice - fotbal, mladší přípravka
1. NH Brno - národní házená, dorost

Trenér roku 2015:
Simona Forstová – karate (Taro Kan)
Pavel Kučera – zápas (TAK Hellas Brno)
Jan Rott - národní házená (1.NH Brno)
David Jančík – florbal (TJ Sokol Řečkovice)
Miroslav Štrof – fotbal (SK Řečkovice)

Sportovní funkcionář roku 2015:
Barbora Jůzová – organizační činnost (BC SmartLife Řečkovice)
Antonie Žáčková –  orelská činnost (Orel Jednota Řečkovice)
Vladimír Palarčík – pořadatelská činnost (1. NH Brno)

Richard Foltýn, 
předseda komise sportu, člen ZMČ

Z leva Richard Foltýn, Soňa Bernardová, vítězná karatistka Sabina FORSTOVÁ,  
Alžběta Dufková a Marek Viskot.

MS v karate - Nový Zéland, medailový ceremoniál (Sabina Forstová je druhá zprava)

Sportovec roku 2015
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Naše škola má dlouholetou tradici zaměřenou na rozvoj spor-
tovní všestrannosti. V každém ročníku na druhém stupni je jedna 
třída rozdělena na sportovní a jazykovou část.

Výuka u všech předmětů probíhá stejně, třída funguje jako 
celek, skupina se rozděluje pouze v době volitelného předmětu: 
jazyková část - cizí jazyky, sportovní - rozvoj pohybových schop-
ností a  dovedností a  zvýšení celkové fyzické zdatnosti. To však 
neznamená, že by se sportovci cizí jazyk neučili. Od 6. ročníku je 
povinná výuka jazyka anglického a  od  sedmého ročníku výuka 
němčiny. Žáci sportovních skupin jsou proto výborně připraveni 
na přijímací zkoušky na střední školy jak z hlediska vědomostní, 
tak sportovní výkonnosti. Dost často využívají možnost studovat 
na sportovních gymnáziích.

Souběžně s výukou probíhá kurs plavání a jednorázové akce, 
jako je bruslení a jízda na koni nebo účast na sportovních a před-
váděcích akcích. Na  každoročním krajském přeboru v  silovém 
čtyřboji naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků a v le-
tošním školním roce překonali v této disciplíně dosavadní český 
rekord. Skvělých výsledků dosahují žáci této skupiny také na bě-
žeckých a  plaveckých závodech či v  basketbalu a  badmintonu, 
kde jsou schopni porážet i žáky ze škol specializujících se na dané 
sporty. Součástí výuky je i každoroční zdokonalovací lyžařský vý-
cvikový kurs s výukou jízdy na lyžích i na snowboardu. 

Zájemci mohou využít i možnost rozšiřujících tréninků, zamě-
řených cíleně na zápas ve volném stylu, s trenéry TAK Hellas Brno. 
Zúčastňují se turnajů i mimo naši republiku a mají tak možnost 
ověřit si znalosti cizího jazyka v komunikaci se sportovci z jiných 
zemí.

Možná, že nebude od  věci, když necháme prostor absolven-
tům, aby se  s námi podělili o pocity z výuky ve sportovní skupině. 

„Právě, když už pomalu končí můj příběh na  základní škole, 
rozhodla jsem se vám o něm něco málo napsat. Začalo to nevin-
nou otázkou: ,Do jaké třídy půjdu? Na výběr jsem měla tři mož-
nosti: jazyková, sportovní, běžná. Zajímala mě sportovka, ale byl 
v tom malý háček. Bála jsem se, že náročný tělocvik tam zvládat 
nebudu. Uvažovala jsem o běžné třídě, protože jazyky mi nikdy 
moc nešly. Ke  konečnému rozhodnutí mi pomohly kamarádky, 
které si vybraly sportovní třídu.

Jsem opravdu ráda, že jsem si tuto třídu vybrala. Má to spoustu 
výhod. Tělocvik nebyl vůbec tak těžký, jak jsem si myslela. Znám 
lidi, kteří neuměli kotoul dozadu a  po  prvním roce zvládali do-
konce i přemety. V hodinách tělocviku, které jsou navíc, děláme 
především gymnastiku, hrajeme různé hry, cvičení na  rychlost, 

sílu a vytrvalost. Fyzička, svaly, obratnost a sebeobrana nám už 
určitě nechybí. Tělocvik máme každý den, je to takové uvolnění 
od učení.

Nejvíce mě baví cesty autem nebo vlakem na  závody, to je 
vždycky největší sranda.

Vzpomínky z těchto akcí jsou nezapomenutelné. Za celé čtyři 
roky jsem toho opravdu hodně zažila a všechno mi to bude hod-
ně chybět! Hlavně učitelé a náš třídní i trenér v jedné osobě.“

Nela Kubíková, 9. C, Mgr. Pavel Kučera

Začátkem února, jako každý rok, především žáci druhého stupně 
ZŠ Novoměstská vyrazili na lyžařský výcvikový kurz do Karlova.

Při našem příjezdu byl sníh jen na  sjezdovkách, ale v  průbě-
hu týdne začalo vydatně sněžit. Každý den jsme poctivě chodili na   
sjezdovky, kde jsme trávili okolo pěti hodin denně. Jen jedno  
odpoledne jsme navštívili Wellnes  Bruntál. Vyřádili jsme se ve vodě, 
ve  vířivce i  na  toboganu. Někteří zájemci podstoupili dvoudenní 
výcvik na snowboardu. Na chatě Solitér nevznikaly žádné konflikty. 
Využili jsme několika stolů na ping-pong i na fotbálek. Každý druhý 
den vybraná třída připravila program pro ostatní žáky. Celý pobyt 
jsme zakončili večerní diskotékou, kterou připravili sedmáci. Někteří  
deváťáci vybídli k tanci i učitelský sbor. Celý týden jsme si náramně 
užili!

Veronika Kocichová, 9. A

Sportovní skupiny na Zš Horácké náměstí

Byli jsme na „lyžáku“



NePŘeHLédNěte!  
BeSeda O BrNěNSkéM POdZeMí
Na 12. května 2016 připravuje na naší radnici výbor 

pro národnostní menšiny besedu o brněnském  
podzemí. Více v květnové Řeči.
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Akce ZUŠ V. kaprálové  
v měsíci dubnu 2016:

11. 4. v 18 h., sál školy
Absolventský podvečer s akordeony
13. 4. v 18 h., sál školy
Žákovský koncert
14. 4. v 18 h., sál školy
Absolventský koncert
18. 4. v 18 h., sál školy 
Absolventský pěvecký koncert
20. 4. v 18 h., besední dům
Slavnostní koncert ZUŠ  
v besedním domě
21. 4. v 17 h., Malá královopolská galerie
Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru
26. 4. v 18 h., sál školy
Oborový koncert smíšeného oddělení 
27. 4. v 18 h., sál školy
Dechový oborový koncert
28. 4. v 18 h., sál školy
klavírní recitál Petr Feldmann

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

výstava v dubnu - prof. Jiří doležal a přátelé
Na  dubnové výstavě uvidíme obrazy prof.  Jiřího Doležala 

a  výtvarníků z  jeho kurzů. Ve  své tvorbě vycházejí ze široké-
ho základu výtvarných technik, které si v  kurzech společně  
vyzkoušeli. Výsledkem je pestrá škála obrazů, kde se odráží růz-
norodost vývoje osobností – i když čerpají se stejného základu.

Každý autor se zhlédl v  jiné technice a  v  jiném tématu. 
V  létě doplňuje kurzy malba přímo v  plenéru, uskutečňující 
se většinou v  Brně, v  jeho centru a  v  blízkém okolí, většinou  
u  známých architektonických objektů. To také uvidíte  
na výstavě, kde se objeví motivy přímo z Řečkovic.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 8. dubna  
v 17 hodin a potrvá do neděle 17. dubna 2016. Otevřena pro 
 veřejnost bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech 
 od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.

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

MaJáLeS Her
Vážení čtenáři, první máj, lásky čas, se kvapem blíží a s ním i náš 

každoroční řečkovický Majáles, jehož letošním tématem je Hra.  
Již tradičně bude zahájen 1. května v 8:30 průvodem masek, který 
vyrazí od budovy Gymnázia Brno-Řečkovice a jehož trasa se bude 
vinout řečkovickými ulicemi až k místnímu amfiteátru. V 10:00 zde 
začne samotný program, jehož hlavním bodem budou vystoupe-
ní jednotlivých tříd, které již několik měsíců trpělivě vyrábí masky,  
nacvičují scénky a  připravují hudbu. Kromě scének se můžete  
těšit například na vystoupení školního sboru, zábavné moderáto-
ry a samozřejmě na rozmanité občerstvení. 

Jako každý rok je tato výjimečná událost, oslavující příchod 
máje a  krásu studentského života, zcela v  režii septim řečkovic-
kého gymnázia, které Vás na ni tímto srdečně zvou. Vstup je zcela 
zdarma a akce se bude konat za každého počasí.

Sabina Žilková

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

ŽákOvSkÝ večer 
13. dubna v 18.00  |  26. dubna v 18.00

  SPOLU NáM tO dOBŘe ZNí
rodinný koncert 19. dubna v 18.00

kLára a Bára 
představení žáků literárně-dramatického oboru

24. dubna v 17.00 


