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Prázdninové měsíce utekly jako voda a s nimi i značná část le-
tošního roku, která se na  radnici tradičně nese v  duchu realizace 
potřebných oprav a  investic. Pojďme tedy rovnou k  věci, výčet je 
poměrně bohatý.

Na  školkách na  Měřičkově a  Škrétově ulici se již v  květnu 
a  červnu měnila okna a  zateploval se obvodový plášť. Práce byly 
přes počáteční komplikace, a  v  případě Škrétovy i  pomalejší roz-
jezd dodavatelské firmy, v červenci zdárně dokončeny. Zateplením 
původní budovy Mateřské školy Tumaňanova se tak v létě podařilo 
dokončit proces regenerace všech budov škol a školek v městské 
části, s výjimkou nejmladší budovy na Uprkově.

Již v  červencovém vydání zpravodaje jsem se zmiňoval o  za-
hájení finální fáze výstavby nového sportoviště na Mokré Hoře.  
Počínaje srpnem skutečně v Jandáskově ulici začaly práce spočívají-
cí v přeměně pozemku, na kterém se nacházely pozůstatky někdej-
ších sádek, na prostor pro sportování a trávení volného času. Větší 
část hřiště bude využívána pro míčové hry, bude vybavena bran-
kami na malou kopanou a basketbalovým košem. Menší část bude 
sloužit jako odpočinkový kout pro cyklisty či kolemjdoucí turisty. 
Práce by měly skončit nejpozději v polovině října. Osobně jsem ve-
lice rád, že se po Horáckém náměstí a Renčově ulici jedná již o třetí 
veřejně přístupné sportoviště, které se v městské části během po-
sledních dvou let podařilo vybudovat.

Na řadu přijde také slibovaná rekonstrukce povrchu stávajících 
a vybudování nových parkovacích stání v lokalitě bytových domů 
na Družstevní. V srpnu byla schválena smlouva o dílo s předpokla-
dem zahájení prací v září. Projekt počítá s opravou stávajících zpev-
něných parkovacích ploch, které si nový povrch již nepochybně 
zaslouží, a dále s vybudováním celkem 17 nových stání.  

K datu redakční uzávěrky ještě nebylo známo, zda městská část 
letos dosáhne na dotaci z programu regenerace panelových síd-
lišť administrovaném ministerstvem pro místní rozvoj. Další postup 
je proto nastaven tak, že v  případě udělení dotace budeme ještě 
na podzim realizovat rekonstrukci parkoviště před bytovými domy 
Horácké nám. 2 a  3 a  rekonstrukci parkoviště u  bytových domů 
Žitná 21 a  23. V  opačném případě budou letos prostředky pouze 
na první jmenovanou akci. Co se chodníků na Horáckém náměstí 
týče, letos jejich opravu nebylo možno do  žádosti o  dotaci zahr-
nout, do dalších let o to však budeme usilovat. 

Právě opravy stávajících chodníků a komunikací jsou pak nepo-
chybně položkou, které bude třeba v budoucnu v rámci rozpočtu 
věnovat zvýšenou pozornost. Byť připomínám, že ve  městě Brně 
členěném na  jednotlivé městské části je orientace v  tom, který 
chodník či komunikace spadá do působnosti radnice městské čás-
ti, a  co má na  starosti městská společnost Brněnské komunikace,  
a. s., trošku složitější. Pro letošní rok se nám s  Brněnskými komu-
nikacemi podařilo vyjednat opravu chodníku v  úseku Renčova  
24 – 30 (provedeno v červenci) a také opravu poměrně rozsáhlého 
úseku chodníku na Vážného ulici, v úseku od Uprkovy po Palackého 
náměstí a na protější straně v úseku od Vránovy po křižovatku pod 
Sokolovnou (zahájeno v polovině srpna).

Opravy komunikací z úrovně rozpočtu městské části letos zahr-
nují především opravu více než dvaceti jednotlivých schodišť, která 
se již nenacházela v adekvátním stavu, a položení zámkové dlažby 
na prostranství před gymnáziem u konečné stanice tramvaje č. 1.

Příjemné babí léto přeje
Mgr. Bc. Marek Viskot,  
starosta městské části

Slovo starosty

Nové hřiště na Mokré Hoře,  
parkoviště na Družstevní a další novinky

Po zateplení budovy probíhá na MŠ Škrétova rekonstrukce zahrady

Nové hřiště a odpočinkový kout vznikne na místě bývalých sádek na Mokré Hoře
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Na podzim roku 2013 byla zahájena komplexní rekonstrukce vybraných in-
ženýrských sítí včetně obnovy povrchů v  celé délce ulice Vránova. Tato stavba 
v  původním rozsahu zahrnovala opravu kanalizace, rekonstrukci vodovodu 
včetně obnovy vozovky, rekonstrukci plynovodu včetně přípojek a  obnovu 
chodníků. Tento rozsah prací je finančně zajištěn ze strany statutárního města 
Brna, Brněnských vodáren a kanalizací, Brněnských komunikací a společnosti 
Jihomoravská plynárenská. 

Akce byla zahájena opravou kanalizace v celé délce ulice včetně obnovy 
kanalizačních přípojek (investičně zajišťováno Brněnskými vodárnami a  ka-
nalizacemi – termín dokončení 10/2014). Souběžně probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele rekonstrukce vodovodu, jenž současně zajistí obnovu vozovky 
(investorem je statutární město Brno). Teprve v průběhu první fáze stavby byl 
deklarován požadavek na  obnovu dalších inženýrských sítí ze strany jejich 
správců nad původně předpokládaný rozsah stavby. Jedná se o rekonstrukci 
veřejného osvětlení (Technické sítě Brno) a rozvodů nízkého napětí (E.ON).

Všechny tyto skutečnosti vedly k nutnosti úpravy celkového harmonogra-
mu prací. Část celkového objemu prací v rámci stavby bude tak realizována 
i v roce 2015. 

Předpokládané termíny jednotlivých prací:

Oprava kanalizace včetně obnovy přípojek:  
v celém rozsahu ulice Vránova - 31. 10. 2014 dle  původní smlouvy o dílo.

Rekonstrukce vodovodu a obnova komunikace:  
předpoklad uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem do konce září 
2014, realizace 2014/2015 po jednotlivých úsecích.

Rekonstrukce plynovodu včetně přípojek:  
úsek Žitná – Filkukova po úsecích do 10/2014, 
úsek Filkukova – Vážného – po úsecích 2015.

Rekonstrukce veřejného osvětlení:  
úsek Žitná – Filkukova - již provedeno,  
úsek Filkukova – Vážného – po úsecích 2015.

Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí:  
v celém rozsahu ulice Vránova po úsecích 2015

Obnova chodníků: 
v celém rozsahu ulice Vránova po úsecích 2015. 

Vzhledem ke  shora uvedeným skutečnostem, které vedou v  důsledku 
k prodloužení termínu dokončení celé akce až do roku 2015, bude ze strany 
Brněnských vodáren a kanalizací provedeno ještě v roce 2014 po dokončení 
opravy kanalizace provizorní zapravení dotčených povrchů veškerých ko-
munikačních ploch (tedy silnice a chodníků). To umožní částečné obnovení 
standardního provozu v  lokalitě a  zejména pak provádění údržby po  dobu 
zimního období 2014/2015, kdy není možno některé práce provádět z tech-
nologických důvodů.

Ing. Libor Krejčík 
Brněnské vodárny a kanalizace

Správa věcí veřejných by měla být především službou občanům, která 
jejich potřebám naslouchá a ve veřejném zájmu je usměrňuje. V každoden-
ní praxi úředníků se nelze vyhnout kontroverzním rozhodnutím, s  nimiž se 
všichni občané neztotožní. Jsou-li však vyvážena logickými argumenty, mož-
no připustit i  jisté zásahy do práv a svobod občanů. Je-li tomu však naopak 
a činí-li se nepromyšlená rozhodnutí „šitá horkou jehlu“ bez znalosti situace 
a  obchází-li se zároveň potřeby občanů i  příslušné městské části, dochází 
k porušení principu dobré správy. V těchto případech musejí úředníci počítat 
s odvetnými kroky.   

Kontroverzní vyznačení vodorovného dopravního značení na  ul. Ban-
skobystrické č. o. 1 – 39 lichá, které v  rozporu s  dlouhodobými prioritami 
Statutárního města Brna výrazně snížilo počet parkovacích míst a zapříčinilo 
řadu souvisejících problémů (např. reálné zvýšení rychlosti vozidel projíždějí-
cích ulicí bezprostředně před našimi domy), bylo vydáno úředníkem odboru 
dopravy Magistrátu města Brna. Zaktivizování nespokojených občanů žijících 

v tomto úseku ulice a zaslání podnětu k přezkoumání vydaného rozhodnutí 
s téměř čtyřiceti podpisy tudíž netrvalo ani týden. 

Díky kladnému vyjádření Policie ČR, Hasičského záchranného sboru,  
svozové společnosti SAKO Brno a. s. a v neposlední řadě i díky Radě MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora se však rozhodnutí podařilo zvrátit a situaci ke spoko-
jenosti místních občanů navrátit do původního stavu. 

Touto formou bychom rádi poděkovali především starostovi Mgr. Bc. Mar-
ku Viskotovi, který nás nejen vyslechl a uznal naše argumenty, nýbrž i osobně 
navštívil dotyčného úředníka a zajistil jednání radních k tomuto tématu. I díky 
jeho aktivitě, bude možno v tomto úseku ul. Banskobystrické opět pohodlně 
zaparkovat. Pan starosta nás svým přístupem přesvědčil, že mu každodenní 
potřeby občanů naší městské části rozhodně nejsou lhostejné. 

JUDr. Petr Kouřil a Ing. Barbora Jůzová,  
za občany z ulice Banskobystrické

60. schůze RMČ se konala 23. 7. Rada:
• vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 

2014,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na  opravu východní strany nástavby 

na  domě Novoměstská 23-41 nabídku společnosti GLOBAL TRADE PRO-
PERTY, s. r. o., Černovické nábřeží 7a, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto 
společností na plnění uvedené zakázky,

• schválila smlouvu o dílo se společností DBEST living, s. r. o., Blanenská 19, 
Brno, na opravu sklepních kójí v domě Sibiřská 64,

• projednala bytové záležitosti, 
• schválila výzvu k podání nabídek na revitalizaci bytové zóny Družstevní,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na vybudování hřiště pro veřejnost na  

místě bývalých sádek v  Jandáskově ulici nabídku společnosti Huslík,  
s. r. o., Karlova 12, Brno, schválila smlouvu o dílo s touto společností na pl-
nění uvedené zakázky,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila smlouvu o dílo se společností CESTAV, s. r. o., Ořešínská 5, Brno, 

na opravy komunikací (zejména se jedná o schodiště) v městské části,
• schválila smlouvu o  dodávce elektřiny s  Technickými sítěmi Brno, a. s., 

na provoz měřiče rychlosti vozidel v Tumaňanově ulici,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

61. RMČ se konala 20. 8. Rada:
• schválila poskytnutí jedné čtvrtiny strany za poplatek 2 000,- Kč bez DPH 

v říjnovém vydání zpravodaje ŘEČ subjektům kandidujícím v MČ Řečkovice 
a Mokrá Hora v nadcházejících komunálních volbách a volbách do Senátu  
Parlamentu ČR,

• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2014,
• projednala účetní závěrku městské části k 30. červnu 2014,
• projednala účetní závěrky základních a mateřských škol k 30. červnu 2014,
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 30. červ-

nu 2014,
• schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2015,
• schválila dohodu o spolupráci se společností Galant Brno, provozující Sport 

areál Družstevní,
• schválila výzvu k podání nabídek na rekonstrukci 19 vybraných bytových 

jader v domech na Žitné a Novoměstské ulici,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu k  podání nabídek na  VII. etapu regenerace panelové-

ho sídliště Řečkovice (rekonstrukce parkoviště u domu Horácké nám. 2/3  
a Žitná 15),

• schválila jako nejvhodnější nabídku na  revitalizaci ploch v  bytové zóně 
Družstevní nabídku společnosti DIRS Brno, Jihlavská 38, Brno, schválila 
smlouvu o dílo s touto společností na plnění uvedené zakázky,

• schválila smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace 1 milion 
Kč na stavební úpravy MŠ Tumaňanova a 2 miliony Kč na rekonstrukci ko-
telny ve školní budově v Uprkově ulici,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F. 

INfORMace ÚMČ
Zpráva z 60. a 61. schůze RMČ

Potřeby občanů nelze opomíjet

Rekonstrukce inženýrských sítí a obnova povrchů v ulici Vránově
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Cukrárna – kavárna Větrník v Brně-Řečkovi-
cích byla vyhlášena deníkem Rovnost nejlepší 
cukrárnou v Brně. Stalo se to právě v  letošním 
roce, kdy tohle zařízení slaví své 20. jubileum 
vzniku. Jihomoravské tiskové médium vyhlá-
silo čtenářskou soutěž na  uvedené téma, kde 
si lidé podle své úvahy mohli zvolit cukrárnu, 
která je podle jejich poznatků tou, kam rádi 
chodí a ve které jim nejvíce chutnají vyrobené 
a  podávané cukrářské, popřípadě kavárenské 
produkty.

To, že soutěž vyhrál právě řečkovický Větrník 
a jaká byla kritéria této soutěže, se ptal zaklada-
tele cukrárny Jiřího Řezáče člen redakční rady 
Jan Jandl.

Kde byl počátek zrodu myšlenky zbudovat v tomto prostoru cukrárnu?
Bylo to již v konci éry bývalého zřízení, které pod ekonomickou tíhou začalo 

v omezené míře povolovat drobné podnikání. Tento počin byl pro nás podnětem 
k myšlence zřídit v rodinném domě cukrárnu, kdy posilou nápadu byla zajímavá 
poloha na řečkovickém náměstí u kostela.

Od nápadu k realizaci bývá mnohdy ovšem trnitá cesta! Přesně tak a v našem 
případě cesta s pořádně pichlavými trny a ještě navíc dlouhodobá. Nejsme příz-
nivci půjček, kdy k tomuto poznání nás přivedla zkušenost se stavební půjčkou 
na rodinný dům, kdy jsme si půjčili - z dnešního pohledu - legračních 200 000,- 
Kč s jednoprocentním úrokovým navýšením. Já ve svých necelých 26 letech jsem 
přeskočil životní plot veselí a uvolněnosti mládeneckého života do tvrdé reality 
světa, kdy jsem se naivně domníval, že jedno procento z  dvěstě tisíc se rovná 
dvěma tisícům. Což sice byla pravda, ale pouze v algebraické matematice, nikoli 
v bankovní rozvaze. Za pochodu jsem vstřebával moudro v údivu nad tím, jak slo-
žitý mechanismus je vládnoucí pojem světa, který se nazývá finance.
Když ne půjčku, tak jaký postup jste zvolili?

Cestu třetího prince, který si vybral k dosažení cíle tu nejobtížnější cestu, která 
ale skýtala předpoklad určité jistoty v dosažení zamýšlené mety. Působil jsem v té 
době na Masarykově okruhu v roli místního komentátora závodů (kde působím 
dílčím způsobem dodnes) a měl jsem kontakty se závodníky z celého světa. Nej-
více to bylo s Rakušany, kteří zde pořádali mnoho menších závodů. Protože jsem 
ovládal vcelku dobře němčinu, slovo dalo slovo a  já se ocitl v  dolnorakouském 
komplexu pekárna – cukrárna – kavárna ve městě Kornueburg nedaleko Vídně, 
kde jsem dělal od pondělí do soboty 12 hodin denně a mnohdy i více a pro mne 
do té doby v nepředstavitelně tvrdých podmínkách. Velkou zajímavostí pro mne 
bylo, že firma měla více než sto zaměstnanců a pouze jednu administrativní oso-
bu, která musela zvládnout celou agendu spojenou s tak velkým provozem. To, 
že by se v práci člověk zastavil nebo si sedl k jídlu, byla pouhá fikce. Vše probíhalo 
za pochodu. Ranní a dopolední práce se prováděla v poklusu a teprve odpoledne 
a  podvečer již měly volnější průběh. Jeden průšvih se rovnal vyhazovu. Teprve 
tam jsem se naučil i opravdově pracovat.
A  jaké vzdělání vedle nezbytné praxe musí mít tvůrce úspěšné a  vyhlášené 
cukrárny?

Jsem absolventem té nejvyšší univerzity, jakou může člověk absolvovat, a do-
sáhl jsem na  ní úrovně premianta. Je to ta nejlepší a  nepraktičtější univerzita 
na světě, v níž se naučené poznatky nikdy nezapomenou, a nazývá se namlácením 
si vlastního čumáku.
Jaký byl vlastní vývoj Větrníku?

Jakmile jeho lopatky roztočily chod cukrárenského provozu, nastal kolo-
toč spirály neuvěřitelných veletočů, k  jejichž popisu by bylo zapotřebí vydá-
ní románové edice. Došlo u  nás k  personálnímu vyprofilování jednotlivých 

osob, kdy tomu všemu vévodilo, díky fatální lékařské minele, úmrtí staršího 
syna Romana. V zájmu záchrany jeho života jsem mu daroval ledvinu. Učil jsem 
ho německému jazyku a  od  mateřské školky s  ním jezdil na  jazykovou pře-
výchovu do  Německa po  dobu každých prázdnin. Tenkrát byla angličtina 
díky izolaci ostnatých drátů méně použitelná. Vyučil se a  pracoval v  Rakous-
ku jako kuchař. Hodně nám vypomohl poznatky a  penězi. Po  jeho odchodu 
jsme v  tomto psychickém stavu museli onu příslovečnou rozjetou káru tlačit 
dál sami. To bylo vskutku nejtěžší období nejenom podnikatelského, ale i  ce-
lého našeho života. Byl to v  příměru výstup na  Mount Everest bez kyslíku.  
Jak jsme dokázali vše překonat, je mně dodnes záhadou. Manželka Marie svou 
pevnou vůlí a vrozenou houževnatostí, včetně neobyčejné tvůrčí představivostí 
se stává duší podniku a jeho výroby, kdy sama mnohokrát za hranicí sil a vyčer-
pání posouvá vývoj firmy stále kupředu. Já jsem založil další odvětví Větrníku, a to 
mediální divizi gastronomických časopisů, kdy jsem se dopracoval až do pozice 
dvorního redaktora národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky a  jezdil 
s nimi na olympiády, mistrovství světa apod.
Jaká je současná a budoucí koncepce Větrníku?

To již přicházela doba, kdy některé časopisy začaly měnit svou tištěnou podo-
bu v mediální, a vše se mění. Do hry vstupuje mladší syn Radim, který byl tvůrčí 
osobou tohoto moderního pojetí ve sdělovacích prostředcích a rovněž v nových 
námětech řízení provozu, kde měl velké zkušenosti z jím založeného potravinář-
ského provozu střední velikosti na Vysočině. Protože mně bylo zřejmé, že nová 
doba se dere vpřed nezadržitelnou digitální silou, a že moje schopnost má bod 
působnosti v  redaktorském projevu a  v  klasických poznatcích v  řízení provozu. 
Bylo patrné, že nové pojetí vedení podniku je z mého pohledu náročným šroubo-
váním matice na odlišné stoupání závitu, a došlo tak k rozhodnutí o předání vede-
ní firmy jemu, která tím dostává nový impuls. Uvolnily se mně tím částečně ruce 
k mé toužebné zálibě, kterou je psaní knih, což mimo jiné i též činím. Radim udělu-
je Větrníku moderní a optimální vzezření, novou koncepci a výsledkem je nově zří-
zená pobočka v Nákupním centru Královo Pole Tesco, která zahájila provoz 1. září.  
To je nový krok výrazných změn v  tom, co jsme započali před dvaceti léty, ale 
určitě nikoli krokem posledním.
Jak vlastně vznikl název Větrník?

Vyplývá to z mé letory, skrze kterou mne lze označit za kolektivního solitéra. To 
je, že i ve skupině si zachovávám osobitý přístup v projevu i konání. Mou pozor-
nost poutají výrazné dominanty, ke kterým patří, mimo jiné i větrný mlýn, který 
jsem toužil mít jako penzion. Ale to v Řečkovicích nebylo možné. Protože větrník 
je navíc i cukrářský produkt, došlo k přeměně mé snové představy do zbudování 
cukrárny a pojmenování názvu a podoby loga naší společnosti.
Můžeš naznačit filozofii vašeho provozu?

Neustálé vývojové poznatky jsou nezbytnou součástí úspěšnosti produkce 
a odbytu. Výroba a nabídka je „gastronomická pop music“, v níž se móda, v tomto 
případě chuťová obliba, mění v určitých obdobích. Evergreeny mají svoji pevnou 
pozici, ale aranžmá nabídky musí procházet stálou proměnou, která se podřizu-
je zákaznickému zájmu, který má mnoho zájmových proudů. A to ctíme, včetně 
solidnosti a odpovědnosti. Nepoužíváme náhražky, nýbrž přírodní suroviny a vy-
cházíme z odvěké tradice, kterou prověřil čas, čemuž se v dnešním pohledu říká 
návrat ke kořenům. Máme kontakty s italským cukrářským svazem, kam pravidel-
ně jezdíme na největší cukrářský veletrh světa v Rimini a další. V srpnu jsme byli 
v Budapešti za účelem průzkumu jejich vyhlášených kremešů. Průvodce nám dělal 
představitel cukrářské světové organizace UIPCG János Pataki. Byznys má mnoho 
napsaných formálních pravidel. Ale je možné většinu z nich škrtnout a shrnout 
do jednoho: „Dejte lidem to, co chtějí“. Ale aby se tak mohlo s úspěchem vykonat, 
je zapotřebí stále nových a pracně získávaných poznatků, které teprve poté při 
trefení se do vkusu doby, mohou přinést zákaznickou pozornost.

Děkuji Ti za rozhovor.

Na kus řeči s Jiřím ŘeZÁČeM

Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2014

Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
12. září v 18:00 Ing. Sochorec Lumír Prázdninová cesta
19. září v 18:00 Ing. Bobčík Ladislav Zájezd z Novohradska
26. září v 18:00 Ing. Novák Jaromír Norsko

Termíny přednášek na říjen, listopad a prosinec 2014 budou z technických 
důvodů zveřejněny v říjnovém vydání zpravodaje  Řeč.

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
15. září v 17:00 Ing. Druckmüllerová Zuzana Skotskem na kole
29. září v 17:00 RNDr. Žákovská Alena  Tuva - Sibiř
13. října v 17:00 Mgr. Klementová Marie Madeira
27. října v 16:00 Ing. Druckmüllerová Zdena Horní Rakousko
10. listopadu v 16:00 Mgr. Klementová Marie Švýcarsko turisticky
24. listopadu v 16:00 Mgr. Mikulášková Petra Země Asie a Afriky
  8. prosince v 16:00 Předvánoční beseda

ZÁJeZDY PRO seniory
Klub seniorů Hapalova 20 s  podporou Městské části Brno-Řečkovi-

ce a  Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory: ve  středu 17. 9. 
2014, odjezd v 07:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám.  
(směr Královo Pole), návrat ve večerních hodinách. 

Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku. 
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, 

v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Klub seniorů Mokrá Hora s  podporou Městské část Brno-Řečkovice 

a  Mokrá Hora pořádá jednodenní podzimní autobusový zájezd pro seniory 
za krásami Vysočiny: ve středu 1. října 2014, odjezd v 07:00 hodin z Mokré 
Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 18:00 hodin. Trasa: 
Veselý kopec u Hlinska - prohlídka skanzenu lidových staveb Vysočiny, Velké 
Dářko - výšlap kolem rybníka, Bobrová - prohlídka kostela.

Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 15. září 
a 29. září 2014, před přednáškami od 16:30 do 17:00 hod., nebo telefonicky 
u paní Marie Fialové, tel. číslo: 607 962 895, v pracovních dnech mezi 19:00 
- 20:00 hod.

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Manželé Řezáčovi s obchodním 
sládkem Pilsner Urquell  
Václavem Berkou.
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První světová válka začala v srpnu 1914 útokem Rakousko-Uherska 
na Srbsko, které bylo spojencem carského Ruska. Tato válka byla od po-
čátku všeobecně chápána jako historický zápas mezi Germány a Slova-
ny. Rakouský generální štáb za  tichého souhlasu Německa nadiktoval 
Srbsku nepřijatelné podmínky v  podobě ultimáta a  obě tzv. centrální 
mocnosti se domnívaly, že vznikne pouze malá lokální válka na Balkáně, 
kterou rychle a snadno vyhrají dříve, než Rusko s francií stačí mobilizo-
vat své armády. Výsledkem jejich politické hlouposti a nadutosti byla 
nakonec čtyřletá válečná jatka, kdy byla do války postupně zatažena té-
měř celá evropa a všechny světové velmoci.

Válka byla vedena s nebývalou krutostí na zemi, na mořích a poprvé v dě-
jinách i  ze vzduchu. Celkový počet ztrát ve  vojsku na  všech frontách první 
světové války v letech 1914 – 1918 dosáhl zhruba 10 milionů mrtvých a ne-
zvěstných a 22 milionů raněných, včetně válečných invalidů. K tomu je nutno 
započíst ztráty obyvatelstva v zázemí, kde lidé po tisících umírali na válečná 
strádání, choroby a podvýživu, ke kterým se krátce po skončení války přidala 
v mnoha evropských zemích i epidemie tzv. španělské chřipky. Válka rovněž 
přinesla nové technické prostředky vhodné k zabíjení – tanky, letadla, ponor-
ky, rychlopalné kulomety či bojové chemické látky.

Součástí ozbrojených sil dohodových států byly i početné ozbrojené čes-
koslovenské jednotky v Rusku, Francii a Itálii – tzv. legie. Staly se výrazem vlas-
tenectví českých a slovenských válečných zajatců i zahraničních krajanů, kteří 
odmítali bojovat proti slovanskému Rusku a Srbsku, za zájmy habsburského 
soustátí, které již nepovažovali za  svůj stát a  zájmy německých militaristů, 
které jim byly cizí. Naopak se snažili přispět k porážce Centrálních mocností, 
a tím k očekávanému osvobození českého a slovenského národa. Ze zpětné-
ho pohledu je nutno ocenit zejména obrovské vlastenecké zanícení a osobní 
odvahu našich předků, kteří vstupovali do legií, aniž by bylo zřejmé, jak válka 
nakonec skončí, tím méně pak, že výsledkem války bude rozpad habsburské 
říše a  vznik nových nástupnických států, včetně Československé republiky. 
Své mrtvé bojovníky, ať již v řadách rakousko-uherské armády či mezi legio-
náři, má snad každé město i ta nejmenší víska v českých zemích, v každé z nich 
tyto oběti dodnes připomínají uchovávaná pietní místa v podobě pomníčků 
a pamětních desek. Nejinak je tomu i v naší městské části, kde se tyto památ-
níky nacházejí v Řečkovicích v parku na Palackého náměstí a na Mokré Hoře 
vedle zvoničky na ulici Tumaňanova. Po roce 1945 byly pouze aktualizovány 
jmény zahynuvších spoluobčanů v letech druhé světové války.

Na podzim 1918 se armády Centrálních mocností hroutí, vítězství dohodo-
vých států po  čtyřech krvavých letech fak-
ticky rozhodují čerstvé kontingenty americ-
kých vojáků a masivní finanční pomoc USA, 
které v  roce 1917 vstupují do  války proti 
Německu a Rakousko-Uhersku po boku do-
hodových spojencům. Centrální mocnosti 
již nemají žádné rezervy lidské ani finanční 
a v zázemí se jim navíc bouří miliony hlado-
vějících obyvatel a nespokojené utlačované 
národy. Na jaře posledního válečného roku 
je po  dvou revolucích Rusko fakticky vyřa-
zeno z  války a  postupně na  podzim téhož 
roku kapitulují Bulharsko, Turecko a  Ra-
kousko-Uhersko. A v symbolické datum 11. 
11. 1918 v  11:00 hod. nakonec kapituluje 
i  císařské Německo, je vyhlášena republika 

a sesazený císař Vilém II. prchá do neutrálního Holandska, které mu poskytuje 
politický azyl. Tímto datem, které je dodnes v  mnoha zemích připomínáno 
jako Den válečných veteránů, také první světová válka oficiálně končí. 

První světová válka radikálně změnila Evropu i svět. Dnešním generacím 
je už málo známá, nejen proto, že ji prohrály již zaniklé říše – Německé císař-
ství, Rakousko-Uhersko, Carské Rusko a Osmanská říše, ale zejména proto, že 
byla po dvaceti letech od svého skončení překonána mnohem větší a ničivější 
světovou apokalypsou. V poražených zemích nastala ekonomická krize a spo-
lečenský rozvrat, které jsou živnou půdou pro sílící nacionalistická hnutí, nové 
diktátorské režimy a  nenávistné ideologie – fašismus a  komunismus, které 
v  následujících desetiletích způsobí Evropě i  světu další nezměrné utrpení 
a strádání. 

Smutný konec čekal i  na  posledního 
rakouského císaře a  nekorunovaného čes-
kého krále Karla I. Ten nastoupil na  trůn 
po smrti svého předchůdce Františka Josefa 
I. na konci roku 1916, kdy se již habsburská 
mnohonárodnostní monarchie fakticky roz-
padala. Snahy posledního rakouského císaře 
o  spravedlivější státoprávní uspořádání své 
říše na  federativním principu jednotlivých 
národních celků však u  národů Rakousko
-Uherska v této době již nenacházejí žádné 
pochopení. Tyto národy usilují buď o své při-
pojení k sousedním již existujícím národním 
státům, nebo o vytvoření států zcela nových 
– československého, polského a  jihoslovan-
ského - které se stávají politickou realitou 
bezprostředně po  skončení krvavé války. 
Budiž poslednímu rakouskému císaři přičteno k dobru, že po svém nástupu 
na trůn pochopil nebezpečí dlouhotrvající války pro přežití své říše a proto se 
zoufale snažil Rakousko-Uhersko z války vyvázat a uzavřít se svými válečný-
mi protivníky separátní mír. Tyto jeho snahy však byly od počátku odsouzeny 
k nezdaru pro tvrdý odpor svého hlavního válečného spojence – Německa, 
pro které nic jiného než vítězně zakončená válka nepřicházelo v úvahu. A tak 
habsburská říše byla nucena sdílet tragický osud poražené země, který však 
v  jejím případě znamenal totální zkázu a rozpad. Po vyhlášení Rakouské re-
publiky odjel sesazený císař Karel v  roce 1919 i  s  rodinou do  švýcarského 
exilu a o dva roky později se opakovaně marně pokoušel získat zpět alespoň 
uherský královský trůn. Představitelé vítězných dohodových velmocí nakonec 
posledního rakouského excísaře internovali na portugalském ostrově Madei-
ra, kde nemocný a vyčerpaný Karel v dubnu 1922 umírá na zápal plic. Jeho 
manželka císařovna Zita jej přežila o více než 60 let a zemřela v březnu 1989.

Měla to být válka, která napříště vyloučí opakování podobných válečných 
jatek, a spory mezi státy se budou řešit mírovou cestou. Mírová konference 
zasedající v  roce 1919 v  Paříži měla nastolit mezi vítězi i  poraženými trvalý 
mír, na jehož zachování dohlížela nově ustavená Společnost národů v Ženevě. 
Ve skutečnosti následovalo pouze nejisté dvacetileté příměří s neustálým řin-
čením zbraněmi na všech stranách. Zejména poražené a ponížené Německo 
se svojí porážkou z roku 1918 nikdy nesmířilo a po celé meziválečné období 
připravovalo válečnou odvetu. Nakonec s prvními výstřely v září 1939 vypukla 
i nová světová válka, jako faktické pokračování té první – tentokrát však nešlo 
o Srbsko, nýbrž o Polsko. Ale to už je jiný příběh.

Jan Jandl

O školních prázdninách probíhala mezinárod-
ní kola studentských soutěží. Studentky gymnázia 
v Brně-Řečkovicích se na dvě z těchto klání probo-
jovaly a dosáhly vynikajících výsledků.

Mezinárodní chemická olympiáda je prestižní 
a  nejvýznamnější soutěž středoškoláků, kteří se 
věnují chemii. Soutěž je velmi náročná, sestává se 
ze studijní části, praktické laboratorní části a kon-
trolního testu. Probíhá postupně ve školním, kraj-
ském, národním a  mezinárodním kole. V  České 
republice ji pořádá Vysoká škola Chemicko-tech-
nologická, je podporována MŠMT a pořádána na 
fakultách vysokých škol chemického zaměření.

V  mezinárodním kole 50. ročníku, které pro-
běhlo v  červenci 2014 v  Hanoji, soutěžilo 300 
účastníků ze 77 zemí světa. Českou republiku 
reprezentovalo čtyřčlenné družstvo, jehož člen-
kou byla i  naše maturantka Michala Krákorová. 
Výprava byla mimořádně úspěšná, získala zla-
tou, stříbrnou a dvě bronzové medaile, bronzová  
medaile patří Michaele.

Mezinárodní lingvistická olympiáda je sou-
těž určená studentům středních škol ve  věku  

15 – 19 let. Podmínkou úspěšného vyřešení úloh 
je pochopení toho, jak fungují nejrůznější jazyko-
vé jevy. Řešitelé se mohou setkat např. s angličti-
nou, arabštinou, čínštinou či jazykem benabena, 
kterým dnes mluví asi 45 tis. lidí.

Účastníci řeší část úloh samostatně, část 
v  týmu. Svým zaměřením soutěž spojuje prvky 
lingvistiky, informatiky a  matematiky a  probíhá 
v  několika kolech: školním, regionálním, repub-
likovém a  mezinárodním, v  České republice ji 
vyhlašují a  organizují společně Filozofická a  Ma-
tematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
s podporou MŠMT.

V mezinárodním kole 12. ročníku, které se ko-
nalo v červenci 2014 se v Pekingu, Českou republi-
ku reprezentovali čtyři nejlepší řešitelé národního 
kola, mezi které se probojovala i naše studentka 
eliška freibergerová. Česká výprava v  Pekingu 
obstála velmi dobře, získala dvě bronzové medai-
le a jedna z nich patří Elišce, nejmladší z českého 
týmu. Gymnázium je hrdé na své studentky. Přeje-
me jim do dalšího studia hodně sil.

Vedení gymnázia

OBČaNKa ŘeČKOVIc a MOKRÉ HORY 
SLaVILa 100 LeT

Dne 30. června 2014 slavila významné život-
ní jubileum 100 let paní Božena GABRHELOVÁ.  
Je rodačkou ze Žídkové a  od  roku 1983 bydlí  
v rodinném domku v Řečkovicích. Celý život pra-
covala v zemědělství a po přestěhování do Brna se 
věnovala práci na zahrádce. Starala se o vnoučata  
i pravnoučata. K životnímu jubileu popřál oslaven-
kyni starosta městské části Mgr. Bc. Marek Viskot, 
který ji při této milé příležitosti navštívil. 

Hana Fišlová, ÚMČ

Válka, která změnila svět   (2. část, dokončení z minulého čísla)

Poslední rakouský císař a český král  
Karel I. (1887 - 1922)

Památník padlých na Mokré Hoře

Mezinárodní úspěchy studentek řečkovického gymnázia
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KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ ZA ŠKOLNÉ DOSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO 
    Kde?  MŠ Šrámkova 14 a  J. Babáka 11 
    Podnětné a krásné prostředí bohatě  
    vybavené materiálem pro zdravý psychický 
   i fyzický rozvoj Vašich dětí. Individuální přístup, 
 kvalifikovaní pedagogové, mnohaleté zkušenosti s výukou 
 anglického jazyka, projektová a interaktivní výuka,  
dvojjazyčné prostředí. Více info na tel.: +420 603 376 957  
www.slunicko-montessori.cz 

 

DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO          
          Zápis do kurzů právě probíhá          
  Přijďte se svými dětmi strávit          
  příjemný čas a ještě se i něco           
   nového naučit           
 KDE?    J. BABÁKA 11,  BRNO - KRÁLOVO POLE 

 KONTAKT: www.slunicko-montessori.cz, 603 376 957 
 NABÍZÍME KURZY: pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. 

           

             

 

DOUČUJI/VYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích. VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820
MaLBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
RÁMOVÁNÍ OBRaZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165
MaLÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
aUTOVRaKY ODTaH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP aUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
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
KOVÁŘSTVÍ, zámečnictví-Libor Janků. Zhotovuje brány, mříže, 
ploty, zábradlí, předzhrád.oplocení včetně podezdívky. 
Tel.: 607 915 170
VODOINSTRaLaTÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402
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
eLeKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
SeNIORDOPRaVa - JONeSOVÁ  603 42 44 01, 541 210 388 
KaDeŘNIcKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
BYTOVÁ JÁDRa, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
KOUPÍM  byt 3+1, Řečkovice a okolí, nejlépe cihla. T: 732 434 910
PRONaJMU 3+1 s balkonem a šatnou v Řečkovicích od října.  
Cihla, 82 m², nájem 10.900 + inkaso, ne RK.  Tel.: 603 266 433
MaLBY – NÁTĚRY ONDeRKa. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.  
www.malby-natery.eu
ZLOBÍ vás doma pejsek? Nevíte si s tím rady? Poradím vám, 
jak odstranit tento problém. Tel.: 606 896 211

MINIŠKOLKa  KVĚTINKa, Brno-Medlánky, V Újezdech 7 
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku až 4 let s programem  
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.  
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ. 
Bližší info Ivana Koppová  na tel.: 607 634 892
PRONaJMU/PRODÁM garáž v Řečkovicích. Tel.: 776 019 982
PROfeSIONÁLNÍ  OPRaVY  kancelářské a výpočetní techniky, 
počítačů,  notebooků a mobilů, domácí a firemní sítě, servery  
stanice, kabeláž, aktiv. a pasiv. prvky. R. Švec. Tel.: 604 833 143
eLeKTROINSTaLace a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.  
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PRODÁMe zahradní chatku na dlouhodobě pronajatém 
pozemku v zahrádkářské kolonii Úlehle. Tel.: 603 523 428
ReaLITY – prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní servis 
v ceně. Kontakt www.unisol.cz, tel.: 605 53 90 83
PRONÁJeM zasedací místnosti v Brně - vč. zázemí, nízká cena. 
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603899555
NeČeKeJTe Na POŠTĚ! Nechte si poslat balík/zásilku přímo k nám. 
Centrum služeb občanům, Banskobystrická 39a, tel.: 840 447 777
ceNTRUM SLUŽeB OBČaNŮM – služby a poradenství pro Vás  
– KOPÍROVÁNÍ, TISK (i z el. médií), SKeNOVÁNÍ,  
– LaMINOVÁNÍ, VaZBa, PŘePIS TeXTŮ, TVORBa VIZITeK, 
– VeŘeJNÝ INTeRNeT, e-MaIL aj. 
– PORaDeNSTVÍ a ZPROSTŘeDKOVÁNÍ SLUŽeB,  
– HLeDÁNÍ INfORMacÍ  Na  INTeRNeTU 
– ReaLITNÍ PORaDeNSTVÍ – prodej domů, bytů a prostor  
– ÚSPORa VÝDaJŮ Za VODU – až o polovinu méně za vodu ! 
– POJIŠTĚNÍ – auto, byt, dům, cesta, zdraví – návrh  
– nejvhodnějšího řešení přímo pro Vás 
– PeNZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ a SPOŘeNÍ, HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY,  
– STaVeBNÍ SPOŘeNÍ 
– ZÁSILKOVNa -Váš levný, spolehlivý a rychlý příjem/podej zásilek 
– www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel. : 840 447 777
PNeUSeRVIS ŘeČKOVIce - Novoměstská 43(naproti Top 
Moravia), Parní čištění vozidla po dovolené !!! aKce !!! SLeVa 
50% + DÁReK, PŘeDSeZÓNNÍ ceNY PNeUMaTIK Se SLeVOU až 
49% /do vyprodání/, VÝRaZNÉ SLeVY Na PŘeZUTÍ PNeUMaTIK 
ceNa  od 399,-  /auto/od 121,- kolo/ ReNOVace SVĚTLOMeTU 
od 599,-, VIPSeaL ochrana pneumatik proti defektu se slevou 50%! 
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz

PLaceNÁ INZeRce

Placená inzerce Placená inzerce

BeSeDa  
se zajímavými Brňany
Místní sdružení Občanské demo-

kratické strany zve všechny zájemce 
na  besedu s  basketbalovou legen-
dou Mgr.  Janem Bobrovským a  se 
členem Zastupitelstva města Brna 
doc.  RNDr.  františkem Vižďou, Ph.D.  
Setkání se uskuteční ve středu 10. září 
2014 v  18:00 hodin v  sále bývalého 
řečkovického pivovaru.

Přijďte si popovídat s oběma hosty, či 
si je jen poslechnout, jste srdečně zváni.

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku! 
O Palečkovi
Prázdniny skončily.  Začala škola. Pro ty menší, se otevřely mateřské 
školky, pro ty větší základní školy. Pro rodiče i děti nastal čas povinností.
Abychom dětem, ale i jejich rodičům, zpříjemnili nástup nového škol-
ního roku, zařadili jsme v rámci cyklu „Maminko, tatínku, pojďte se 
mnou na  pohádku!“, novou pohádku a  to O  PaLeČKOVI v  podání 
Divadla Paravánek.
O čem vlastně pohádka je? No přece o Palečkovi, který je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností 
se mu nikdo nevyrovná. Zachrání krále a princeznu před loupežníky, skamarádí se s obrem a nakonec 
se šťastně vrátí domů, protože doma je přece jenom nejlépe.
Pohádka se odehrává v kouzelné výpravě malířky Jarky Fišerové. Se spoustou pohádkových postaviček 
hrají (a zpívají sami i s dětmi) Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna.
Pohádku děti s rodiči mohou shlédnout ve Sboru Páně na Vážného ul. č. 6. a to  20. září 2014  v 16:00 hod. 
Délka představení je 50 min. a  je určeno pro děti MŠ a ZŠ. Po představení bude následovat „Tvoření“ 
(mozaiky, tvoření z papíru, hlíny) a hry v klubu Jonáš a to jak pro děti, tak i rodiče.
Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete také na www.ccshreckovice.cz   nebo na www.
verbumetmusica.com. Vratislav Jan Marša, o.s. Verbum et musica
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Srdečně  zveme děti a rodiče na den otevřených dveří:

středa 10. 9. 2014  DeN OTeVŘeNÝcH DVeŘÍ a zápisy 
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.

Naše nabídka kroužků pro děti i dospělé na školní rok 2014-2015:
Výtvarky s keramikou, děti 4 - 6 let nebo školáci od 7 let výše, 900,- 
Kč/pololetí, (různé dny a časy: po, út, stř, čt)
Keramika školáci, 900,- Kč/pololetí  (út, čt, 15:15 - 16:45)
Keramika dospělí 1500,-Kč / 10 lekcí, úterý 18:30 - 20:30, středa 18:15 
- 20:15
Krušpánek (naše tradice a řemesla), 1. - 3. tř., 800,- Kč/pololetí
Baby ateliér, pro nejmenší od 1,5 r. s rodiči, 700,-/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 – středy, 1. - 3.tř., 900,- Kč/pololetí
astro setkávání s Kristýnou Liptákovou (776 883 071)
Pro podrobné info. o kroužcích, časech a dnech konání pište na:  
dominocvc@gmail.com

Přihlášky a zápisy možno  učinit také e-mailem, nebo telefonicky 
během září viz. kontakt v hlavičce.

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

Zápis do kroužků a klubů v Kubově vile 
Zápis do kroužků, klubů lze osobně na akcích.  
Veškeré kroužky lze vyzkoušet a pak se rozhodnout.
Začátek kroužků: od 3. týdne v září nebo 4. týdne v září
Rezervace, informace: 606 110 970, Lokajová
Úřední den: pondělí, 9.00- 17.00 
Přihláška ke stažení: www.ddmhelceletova,  
zaslat na : ddm.komin@seznam.cz

Dny otevřených dveří
3. 9. (9- 12, středa), 5. 9.(13 – 18, pátek) 
Téma: Broučci - tvoření, logické a pohybové hry,  
pozorování pod lupou, zápis 

8. 9. ( 9- 17), 10 .9.   ( 9 - 12),  12.9. (13-18) 
Téma: Ovoce a zelenina, výroba papírových košíků, 
hry na zahradě, tvoření, zápis 

15. 9. (9 - 17)  17. 9.   (9  -12) 19. 9 (13- 18) 
Téma: Počasí, tvoření, poznávací hry

19. 9. filmový klub, 14. 00. 
Pro členy Školního klubu akce 1x za 14 zdarma.

22.9 (9 - 17) a 24.9 (9- 12) a 26. 9 ( 13- 18) 
Akce: Bramboriáda , soutěže, hry, razítka,  stanoviště s úkoly.  
Páteční  odpoledne je spojeno s táborákem dle počasí. 
S sebou dle zájmu špekáčky.

V čase středečního zápisu ( 9-12) bude dále výtvarný kroužek  
s cvičením na míčích (2 skupiny) pro děti s rodiči a celoroční akce  
pro rodiče  s nejmenšími děti

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)

Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?

Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu 
čtenářství u dětí prvních tříd
1. 9. – 31. 10. 2014  
Registrace prvňáčků zdarma  
na všech provozech knihovny 
1. 9. – 31. 10. 2014  
Sekorovo mraveniště  
Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 
115. výročí narození brněnského spisovatele 
a ilustrátora Ondřeje Sekory
8. nebo 9. 10. 2014 / 15.00 – 18.00   
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře 
knih a čtenáře knihovny 
Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře. 
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města  
Brna Bc. Romana Onderky, MBa a hejtmana Jihomoravského 
kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady  
městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

J. Kuncová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

DEN  SENIORŮ  NA  RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora pořádá 1. října 2014 

v 15:00 hodin Den seniorů na radnici. 
 Vážení senioři, přijďte se podívat na historické tance v  dobových   

kostýmech,  pobesedovat se členy řečkovického hasičského sboru a strávit 
příjemné odpoledne s bohatým programem.

Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.
Božena Trnková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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4. dětský sportovní den v Řečkovicích

Již počtvrté a opět po roce se tradičně v červnu uskutečnil Sportovní dět-
ský den v krásném sportovním areálu ZŠ Novoměstská ve spolupráci s míst-
ní ZŠ, radnicí městské části a  1. NH Brno. Tentokráte však sportovní dětský 
den doznal pár změn oproti minulým ročníkům. Vedle osvědčené prezentace 
a účasti brněnských sportovních klubů jako FC Zbrojovka Brno, Valosun Brno, 
VK KP Brno, KP Brno Handball, ale také známých místních sportovních klu-
bů 1. NH Brno, SK Řečkovice, Orel Pentanque, které zde prezentovaly svoje 
sporty, se tentokrát akce zúčastnili s prezentací také strážníci Městské policie 
a zdravotnická posádka s vozy a v neposlední řadě i  tým z místního centra 
volného času Mateřídouška se svými nápaditými kroužky. Vedle těchto zají-
mavých prezentací a stanovišť byl pro ty nejmenší účastníky přichystán spor-
tovní víceboj a také volnočasová zóna s nafukovacím hradem. Malým vítězům 
a vítězkám v jednotlivých kategoriích předal ceny starosta Marek Viskot, který 
tradičně převzal záštitu nad touto akcí a  opět ji podpořil. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem opět za hojnou aktivní účast a dobrovolnou pomoc v pro-
gramu akce. Doufáme, že se Vám tato již tradiční akce opět líbila, byla pro 
Vás přínosná a za rok se zúčastníte zase. Přejeme úspěšný vstup do nového 
školního roku.

Filip Hrůza, organizátor akce

Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví
Pátek 26. 9. 2014, v době od 16:00 do 18:00 hodin na Mokré Hoře 

Pod Zahradami u tenisových kurtů.
Zážitkové odpoledne pro rodiče s dětmi: Zábavná soutěžní stanoviš-

tě, pohybové hry a tvořivé aktivity pro malé i velké. Pohádka „Dřevěného  
divadla“ Jana Hrubce. Informační stánek a  obchůdek EkoCentra Brno 
(www.ecb.cz). Ochutnávka zdravé výživy.  Na závěr losování o ceny. Vstup 
zdarma. Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví.

Akce se koná v  rámci Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá  
Statutární město Brno.

Mgr. Kateřina Gančarčíková, EkoCentrum Brno

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga mužů 
31. 8.  1.NH Brno : Studénka 14:00 hod. 
21. 9.  1.NH Brno : Opatovice n/L 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1.NH Brno, Novoměstská 21)
fotbal – 1.B třída skupina A muži 
6. 9.  SK Řečkovice : Soběšice 16:30 hod. 
20. 9.  SK Řečkovice : Bohunice B 16:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Badminton – 3. a 5. liga smíšených družstev 
BC SmartLife Řečkovice A i B 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Zápas – volný styl 
TAK Hellas Brno 
aktuálně na: www.zapas-brno.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Házená – Extraliga mužů 
11. 9.  KP Brno : Frýdek-Místek 19:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
futsal – 1. liga 
26. 9.  TANGO Brno : Sparta Praha 20:00 hod. 
HELAS Brno 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Basketbal – ŽBL 
VALOSUN KP Brno 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Volejbal – extraliga žen 
VK KP Brno 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
florbal – extraliga mužů 
BULLDOGS Brno 
aktuálně na: www.buldogs.cz
Termínovou listinu na měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do 12. 9. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Všem sportovcům, trenérům i funkcionářům přeji úspěšnou sezonu.

Richard Foltýn – předseda Komise sportu a člen Rady MČ

V polovině června jako loňští vítězové jsme pořádali již 9. ročník turnaje 
městských částí v pétanque, kterého se zůčastnilo osm městských částí včet-
ně i zastoupení týmu z města Brna. Náš tým měl svá zastoupení ve všech ka-
tegoriích (Radnice, Muži, Ženy, Junioři). Všechny týmy ve  svých kategoriích 
skončili na stupních vítězů. Zápasy byly dramatické až do konce. Po sečtení 
bodů ve všech kategoriích jsme celkově obsadili krásné 2. místo.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří pomohli s organizací a přípravou 
tohoto turnaje.

Oldřich Gardáš, člen zastupitelstva MČ

Mistrovství města Brna v pétanque  
– MiMB 2014



KULTURa

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého  
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc.  Ing.  Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěv-
ky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za  věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v  datové podobě na  ÚMČ nebo zasílejte na  adresu  
rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 10. 9. 2014. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma. 
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Vítáme Vás v novém školním roce 
a těšíme se na společné umělecké zážitky!

Začínáme 1. září 2014
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

V září s Vlastou Švejdovou
Není asi žádné z dětí a žádná z maminek, které 

by neznaly obrázky, ilustrace nebo knihy spisova-
telky, ilustrátorky a malířky Vlasty Švejdové. Její pů-
vabné obrázky v pestrých a veselých barvách však 
zdobí, nejčastěji v podobě reprodukcí, stěny úřadů, 
školek či čekáren a ordinací dětských lékařů. Proč?  
Protože dokážou vyvolat dobrou náladu i  tam, 
kde vše ostatní selhává. Přijďte se o  tom přesvěd-
čit v září do naší Galerie na radnici, kde nás Vlasta Švejdová provede světem 
svých líbezných obrázků.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 19. září v 17:00 hodin za účasti 
autorky, výstava potrvá do neděle 28. září a bude otevřena v pracovní dny 
od 14:00 do 17:00 hod., o víkendech pak od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 
hodin. 

Na setkání se těší Komise kultury a informací RMČ.
Ivan Koláčný předseda komise

Den s KDU-ČSL pro všechny generace
Řečkovičtí lidovci srdečně zvou na společenskou akci „Den s KDU-ČSL 

pro všechny generace“, která se uskuteční v sobotu 13. září 2014 v době 
od  14:00 do  22:00 hodin v  areálu jednoty Orel na  Medlánecké ulici 
v Řečkovicích (za gymnáziem T. Novákové). Během tohoto odpoledne 
je pro dospělé návštěvníky připravena živá hudba, taneční zábava, pro 
děti potom skákací hrad, kouzelník, malování na obličej a písničky.

Rozmanité občerstvení v  areálu je zajištěno, čepovat se bude pivo 
z malých pivovarů. V případě špatného počasí je připravena i „mokrá vari-
anta“. Přijďte se pobavit – vstupné ZDARMA!

Těšíme se na vás.
MO KDU-ČSL Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Miroslava  ZELNÍČKOVÁ  93 let
Emilie KOTULANOVÁ  91 let
Marta  KOLAŘÍKOVÁ  91 let
Eliška  JELÍNKOVÁ  91 let
Jarmila  SOUČKOVÁ  90 let
Karel  SLEZÁČEK  85 let
Bohuslava  JENEŠOVÁ  85 let
Vladimíra  MACÁKOVÁ  85 let
Josef  NOVÁK  80 let
Karel  ŠULC  80 let
Vladimír  TEYROVSKÝ  80 let
Magda  NIKLOVÁ  80 let
Olga  POSKEROVÁ  80 let
Svatava  ČAPKOVÁ 80 let
Miloslava  DVOŘÁČKOVÁ  80 let

Helena  PUPÍKOVÁ 92 let
Rudolf  FINTES 91 let
Radmila  JEDLIČKOVÁ 91 let
Václav  CEJPEK 90 let
Vilemína  PANTŮČKOVÁ 90 let
Miloslav  CRHA 85 let
Noemi  HOJOVCOVÁ 85 let
Věra  VRZALOVÁ 85 let
Miloslav  ONDŘÍK 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

Květoslava  JECHOVÁ  80 let

V červenci oslavili své jubileum

V květnu oslavila své jubileum

V srpnu oslavili své jubileum

Jako každý rok i letos jsme si o víkendu 9. a 10. srpna připomněli svátek sv. 
Vavřince. Už po dvaadvacáté (alespoň dle dostupných údajů) se konaly naše 
tradiční hody. Dlouhé týdny jim předcházely přípravy, aby vše proběhlo zdár-
ně a bez problémů. V Řečkovické třináctce jsme pilně trénovali nové tance, 
pilovali ty tradiční, a nové členy učili lidovým písním, které na hodech také 
nesmí chybět.

V  předhodový čtvrtek se sešli všichni statní mládenci i  odvážná děvča-
ta a  vyrazilo se do  lesa pro hlavní symbol hodů, máju. S  vypětím všech sil, 
provázeni povzbudivým zpěvem, jsme máju dovezli v pořádku do hodového 
areálu. V pátek odpoledne, již v krojích, ale neozdobených, jsme prošli Řečko-
vicemi a Mokrou Horou a jucháním, zpěvem a rozmarýnami zvali na sobotní 
a  nedělní hodové veselí. V  sobotu ráno, jak již bývá oblíbeným zvykem, se 
sešli lidé různého věku, od našich malých v kočárku, až po zkušené hodové 
pamětníky, aby nám pomohli svými silami či povzbuzováním přivezenou 
a  krásně nazdobenou máju postavit. Odpoledne krojovaní stárci vyzved-
li své stárky a  za  doprovodu dechové kapely Zdounečanka jsme se všichni 
společně slavnostním průvodem vydali z konečné do areálu. Následně jsme 
stvrdili, že známe své hodové povinnosti, budeme je dodržovat a za to nám 
starosta Řečkovic Mgr.  Marek Viskot propůjčil hodová práva. Bohužel hned 
poté se spustil velký déšť a  na  chvíli nám znemožnil pokračovat v  zábavě 
venku. Nedali jsme si tím ale nijak zkazit slavnost a s návštěvníky se schovali 
do sýpky, kde se zpívalo dle přání a dobrá nálada nás neopustila. Počasí se 
naštěstí zanedlouho umoudřilo a my mohli pod vedením milého moderátora 
Petra Štěpána pokračovat v naplánovaném programu opět venku. Malí i velcí 
stárci návštěvníkům ukázali krásu krojů a zatančili Moravskou, Českou a Čes-
koslovenskou besedu. Svým veselím, krátkými doprovodnými vystoupeními 
a zpěvem jsme se snažili postarat o příjemnou atmosféru po celé odpoledne. 
Bujaré veselí tohoto hodového dne zpestřila také Strécovská beseda, které se 
tradičně účastní i odvážní návštěvníci a je velice oblíbeným zakončením kro-
jovaného programu. Pokročilým večerem nás provázela skupina Panorama 
Band a taneční parket byl při jejich vystoupení neustále plný.

V neděli dopoledne se pod modrým nebem sloužila slavnostní mše a vr-
cholem odpoledního programu bylo vystoupení Hradišťanu, ve kterém nám 
ukázali kousek z každé části svého širokého repertoáru.

Hody byly zakončeny navrácením práv panu starostovi, ovšem až poté, co 
nám  prozradil termín hodů na příští rok. Pan starosta přislíbil konání Vavři-
neckých hodů pro rok 2015 na 8 .- 9. srpna.

Děkujeme moc stárkám a  stárkům za  jejich nadšení a  úsměvy, radnici 
za vstřícnost a velmi příjemnou komunikaci a  spolupráci, a všem, kdo nám 
s přípravou a průběhem hodů jakkoliv pomohli. 

Hlavní stárkovský pár  
Šárka Váňová a Miroslav Koška

Vavřinecké hody 2014


