
Jedním z  míst, na  kterém se v  Řečko-
vicích a  Mokré Hoře můžeme potkat při  
příležitosti společenské nebo kulturní akce, 
je tzv. areál bývalého pivovaru na Palackého 
náměstí. Venkovní část je výjimečná svým 
amfiteátrem i  svou kapacitou. I  v  letošním 

roce se dočkáme několika akcí, jejichž je městská část pořadate-
lem nebo se na nichž se podílí jako partner.

Sezónu v  areálu otevře v  pátek 1. května akce zdejšího  
gymnázia s názvem Majáles snů. Těšit se můžeme na vystoupe-
ní jednotlivých tříd na předem určené téma, kdy bývají vyhod-
noceny nejlepší scénky. Vzhledem k  tomu, že se již několik let  
zdaleka nejedná o  nějakou výlučnou akci pro studenty, ale  
o  hojně navštěvovanou událost, která areál skutečně zaplní, 
lze ji jen doporučit. To samé lze říct o  Dětském dni za  radnicí, 
u nějž držíme osvědčený páteční termín. Letos se tedy sejdeme  
29. května odpoledne.

Vysokou návštěvností se tradičně pyšní také folkový fes-
tival, nesoucí název Country fontána. Letos k  nám v  sobotu  
20. června zavítají například Tučňáci, Folk Team, Nezmaři a Miki 
Ryvola nebo Robert Křesťan a Trapeři. O měsíc později v sobo-
tu 18. července nás čeká rock. Druhý Řečkovický Gregory Fest  

navštíví kapely Blue Effect, Děda Mládek Illegal Band, Zadáci 
a další.

Hody připadají na  sobotu 8. a  neděli 9. srpna. Zde ještě  
program dolaďujeme, ale už nyní mohu prozradit, že víkendem 
nás po roční přestávce bude provázet Zdeněk Junák. 29. srpna 
uzavřeme prázdninové měsíce Letní nocí.

Na některé z výše uvedených akcí nebo při jiné příležitosti se 
těší a příjemný vstup do jarního období přeje

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

ČÍSLO 4.,  ROČNÍK XXIV 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DUBEN 2015

Slovo starosty:  Městská část žije

Na své 5. schůzi 4. března 2015 rada:
• schválila poskytnutí dodací v souhrnné výši 300.000 Kč následujícím 

neziskovým organizacím:

Název Kč
13. brontosauří dětský oddíl (BRĎO) Vlčí stopa,  
pobočný spolek 2 500

Frank Bold Kids, z. s. 6 000
Pionýr Řečkovice, z. s. 22 000
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Duha Brno, 
pobočný spolek 22 000

Rodinné centrum Matáta, spolek 7 500
Klub českých turistů Moravská Slavia Řečkovice,  
pobočný spolek 3 000

KAISEN Karate Klub Brno, spolek 3 000
Orel jednota Brno-Řečkovice, pobočný spolek  
– sportovní činnost 23 000

Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 10 000
SK Řečkovice, spolek 35 000
TAK Hellas Brno, spolek 15 000
SHL ŘEČKOVICE, spolek 17 000
JUNIOR JUDO BRNO, o. s. 5 000
Brněnský svaz malé kopané, spolek 3 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice,  
pobočný spolek – sportovní činnost 18 000

Ski klub Junior Brno, z. s. 3 000
Sdružení pěstounských rodin, pobočný spolek 4 000
Česká unie neslyšících, spolek 6 000
Pretium, o. s. 5 000

Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR, o. j. s. 8 000
Naděje, pobočka Brno, spolek 12 000
Dotyk II, o. p. s. 4 000
Slezská diakonie (poradna rané péče Dorea),  
církevní organizace 2 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,  
ZO Brno – město, pobočný spolek 4 000

Orel jednota Brno – Řečkovice, pobočný spolek  
– kulturní činnost 12 000 

Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 3 000
Hortus sdružení zahrádkářů, spolek 3 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice, pobočný 
spolek – kulturní činnost 14 000

Moravská hasičská jednota, o. s. – hasičský sbor Brno 
Řečkovice-Mokrá Hora 10 000 

EKO centrum Brno, pobočný spolek 5 000

• schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku „Rekonstrukce střechy ZŠ Uprkova“ v předpoklá-
dané výši 1,3 mil. Kč,

• schválila záměr pronajmout pozemky stavebního dvora o  celkové  
výměře 525 m2 při Novoměstské ulici, 

• schválila smlouvu o  dílo na  kontrolu a  údržbu dětských hřišť se  
společností Vladimír Matěja – GRANA, s. r. o.,

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

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady městské části
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INformace ÚmČ

V  této staronové rubrice budeme pravidelně informovat  
o aktuálních i plánovaných uzavírkách komunikací na území naší 
městské části. Aktuálnost informací bude pochopitelně poplatná 
měsíční periodicitě zpravodaje a  změnám realizačních termínů 
jednotlivých staveb. 

Z  důvodu rekonstrukce plynového potrubí dojde ve  třech 
naplánovaných etapách k úplné uzavírce některých úseků ulice 
Ječné. 
1. etapa uzavírky v  úseku od  Sibiřské po  druhou odbočku  

k objektu Ječná 29a v délce cca 140 m by měla trvat do 31. 3. 
2015.

2. etapa uzavírky v  úseku od  RD Ječná 25 po  ulici Jabloňovou 
v délce cca 140 m by měla probíhat od 1. 4. do 17. 4. 2015.

3. etapa uzavírky v  úseku od  ulice Jabloňové pod RD Ječná 43 
v délce cca 75 m by měla navázat od 18. 4. do 30. 4. 2015.
Vzhledem ke stále probíhajícím stavebním pracím na Vránově 

ulici je v  celé její délce od  Žitné ulice po  ulici Vážného povole-
no zvláštní užívání komunikace do  31. 5. 2015. Nezbytné uza-
vírky s objížďkami jsou povolovány jako dílčí dle postupu prací.  
Po  rekonstrukci sítí a  finální obnově povrchu vozovky budou  
Brněnské komunikace, a. s., provádět ještě opravy přilehlých 
chodníků. O dalším průběhu prací budeme informovat na strán-
kách zpravodaje. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Vážení motoristé a spoluobčané,
s  končícím zimním obdobím a  příchodem jara se v  ulicích Řečko-
vic a  Mokré Hory objeví nejen rozkvetlé stromy a  květiny, ale také  
dopravní značení oznamující blokové čištění a  s  tím spojený tolik 
,, populární“ zákaz stání. Protože jsme si vědomi, že toto dopravní 
omezení na  jedné straně umožní kvalitní a  bezproblémové čištění 
ulic, ale na druhé straně vás omezuje, přistoupili jsme k úpravě doby 
trvání blokového čištění a tím i zákazu stání. Nově tedy bude blokové 
čištění probíhat od  9.00 hodin do  16.00 hodin. Chceme vás tímto 
především uchránit před ranním stresem způsobeným odtahem va-
šeho vozidla a následnou pokutou. Věříme, že takto daleko pohodl-
něji stihnete odjet do zaměstnání, odvézt děti do školy nebo případ-
ně přeparkovat, protože v 9 hodin již jistě bude více volných míst ve  
vašem okolí.

Dovolte, abychom vás zároveň informovali, že z  důvodu probí-
hající rekonstrukce inženýrských sítí nebude probíhat blokové čiš-
tění na ulici Vránova a přilehlých ulicích Böhmova, Filkukova, Nové 
náměstí, Skutilova, Dlouhé hony a Kořískova, které jsou bohužel též 
touto stavbou zasaženy a v nichž by vzhledem k neustálému pohybu 
stavební techniky bylo čištění neefektivní a také nehospodárné. Zde 
bude dle smlouvy o dílo provádět úklid úměrný možnostem stavby 
zhotovitel, což hodláme kontrolovat. Na ulici Kolaříkova bude čištění 
prováděno, protože již leží poněkud stranou stavby. Nově též probí-
há rekonstrukce rozvodu plynu na ulici Ječná, proto i tato ulice byla 
vyjmuta z plánu blokového čištění.

Mgr. René Černý, místostarosta 

Omezení v dopravě Změny v blokovém čištění

Program přednášek pro seniory na II. čtvrtletí 2015
Klub seniorů Kořenského – v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
10. duben Ing. Přibyl Tomáš Kosmický teleskop 17:15
17. duben Ing. Kolejka Jaromír Dolní Porýní 17:15
24. duben Ing. Urbánek Vilém Čína II. 17:15
15. květen Lobpreisová Eva Afrika 17:15
22. květen Mgr. Klementová Marie Švýcarsko vlakem II. 17:15
 5. červen Mgr. Peška Marek Středověké Brno - archeolog. výzkum 17:15

Klub seniorů Mokrá Hora – v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
13. duben Lobpreisová Eva Tádžikistán II. 17:00
27. duben Krutilová Jana Senegal 17:00
11. květen RNDr. Žákovská Alena Sibiř - republika Tuva II. 17:00
25. květen Mgr. Klementová Marie Alpy - kouzlo velehor 17:00
8. červen Ing. Novák Jaromír Patagonie 17:00
22.červen Ing. Druckmüllerová Zdena Západní Čechy 17:00

Vedení řečkovické KDU-ČSL omladilo
Ve středu 11. března 2015 se v sále bývalého pivovaru konala výroč-

ní členská schůze místní organizace KDU-ČSL Řečkovice a  Mokrá Hora. 
Na programu byly mimo dalších bodů také volby nového vedení na příští 
dva roky. Přítomní členové podpořili a schválili ve funkci předsedy Jiřího 
Prchala a  jednoznačně se vyjádřili také při volbě dvou místopředsedů, 
kterými se stali Oldřich Gardáš a Ing. Petr Prokš. V sedmičlenném výboru 
budou dále pracovat Petr Bořecký, Bc. Petr Roháček, Kateřina Svobodová 
a Ing. Jana Lédlová.

O tom, že skutečně jde o výrazné omlazení, svědčí fakt, že nejstarší-
mu členovi není ještě ani 50 let. To by mělo být zárukou tvůrčího elánu 
a mnoha iniciativ. Nový výbor poděkoval bývalým členům a stanovil si 
jednoznačné dlouhodobé cíle, kterými jsou trvalá aktivita na poli komu-
nální politiky a dosažení co nejlepšího výsledku v dalších komunálních 

volbách. A jelikož schopných a nadšených lidí není nikdy dostatek, rádi 
mezi sebou přivítáme nové tváře, ochotné se zapojit do  naší činnosti. 
Jsme podepsáni pod mnoha kulturními a společenskými událostmi, které 
se na území naší městské části odehrávají. A tak pokud jste někdy s námi 
absolvovali masopust, řečkovické posvícení, svatomartinskou slavnost či 
další akce pro děti i dospělé, srdečně vás zveme k jejich spolupořádání 
s našimi členy. A nebojte se, nejsme žádní podivíni ani náboženští fana-
tici (i když s farností často spolupracujeme), ale normální lidé, nemyslící 
jenom na sebe. Přijďte se sami přesvědčit, rádi vás přijmeme. Pro všechny 
zájemce sdělujeme internetové stránky, na kterých je možné se dozvídat 
o chystaných nebo již uskutečněných akcích:

www.reckoviceamokrahora.kdu.cz
Za nový výbor Jiří Prchal, předseda

ZÁJEZD PRO sEniORy
Klub seniorů Kořenského 23b s  pod-

porou městské části Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora pořádá jednodenní auto-
busový zájezd pro seniory: ve  čtvrtek 
28. května 2015, odjezd v  7:30 hodin  
od  konečné zastávky tramvaje č. 1, před
-pokládaný návrat do 19:00 hodin. 

Trasa: Vizovice – prohlídka likérky  
a  zámku, Luhačovice – prohlídka lázeň-
ského města.
Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ 
v  Brně-Řečkovicích, Kořenského 23b,  
v  pátek 10. 4., 17. 4., 24. 4. a  22. 5. 2015 
před přednáškou od 17:30 do 18:00 hod. 
nebo telefonicky u paní Jarmily Bobčíko-
vé, tel. číslo: 605  491  315, v  pracovních 
dnech od 18. 5. do 22. 5. 2015 mezi 19:00 
- 20:00 hod. Cena zájezdu 150 Kč.

Mgr. Petr Štancl,  
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Krátce z historie – duben
V  dubnu 1945 padl v  místě dnešní Tumaňanovy ulice důstojník 

Rudé armády Tumaňan. Ulice nese jeho jméno od 28. 12. 1960.
Během   dubna 1945 došlo k  mnoha náletům na  Brno. Odehrá-

valy se 8.4.,12.4., od 15. 4. do 26. 4. probíhalo bombardování Rudou 
armádou nepřetržitě. Zničeny byly i  budovy v  Řečkovicích, např.  
restaurace Na Špici na ulici Terezy Novákové (viz foto z knihy P. Dížka: 
Proměny století).

Dne 10. dubna 1926 bylo v Řečkovicích v budově Sokola otevřeno 
kino. Sál měl 344 míst. Zahajovalo filmem „Dezertéři života“. Do roku 
1941 neslo název „Kino Sokola“, v  letech 1941 - 1948 to bylo „Kino  
Brno-Řečkovice“ a  od  roku 1948 do  svého uzavření v  roce 1963  
„Práce“. Naposledy kino promítalo 23. 6. 1963, a to film „Dravci“.

Dne 16. dubna 1919 bylo vytvořeno připojením jedenadvace-
ti obcí a  dvou měst tzv. Velké Brno. Mezi připojenými obcemi byly  
i Řečkovice.

Mgr. Dana Malíková

Restaurace „Na Špici“ na Husově ulici (dnes Terezy Novákové) v roce 1945

Osudy rodu Mittrowských z Nemyšle 
na Moravě do poloviny 20. století

Tento poměrně dlouhý, leč výstižný název si 
zvolil za  téma své přednášky nedvědický kroni-
kář Dr.  Jiří Šmíd. Osudy Mittrowských (jindy psáno  
Mitrovských) nejsou nám Brňanům a  ctitelům kul-

turních památek Moravy cizí. Jejich jméno je spjato s historií hradu  
Pernštejna a  celého pernštejnského panství, stejně jako s  historií 
obce Sokolnice, ale i samotného Brna. 

V  19. století to byl Antonín Bedřich hrabě Mittrowský, kdo stál  
u zrodu Moravského zemského muzea a kde se jako moravský zem-
ský hejtman nebývalou měrou zasloužil o  kulturní a  společenský 
život na  Moravě.  Nebyl však jediný z  tohoto starého moravského 
šlechtického rodu, kdo se dostal do širšího povědomí jejích obyvatel.

Máte-li zájem dovědět se o Mittrowských něco víc, přijměte po-
zvání na tuto přednášku, kterou tentokrát pro vás připravil Moravský 
národní kongres, osvětová společenská organizace. Přednáška se 
bude konat v sobotu 2. května v 11 hodin ve velkém sále restaurace 
Vavřinecký dvůr v Řečkovicích na Palackého nám.

Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny

Na kus řeči s Danou FILIPI
V  dubnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čtená-

řům představí členka zastupitelstva naší městské 
části paní Dana Filipi, která byla zastupitelstvem 
současně zvolena do funkce radní a je též před-
sedkyní komise sociální a zdravotní.
Dano, jsi sice nováčkem v  zastupitelstvu naší 
městské části, nicméně máš bohaté zkušenosti 
z  Poslanecké sněmovny, kde jsi v  letech 2006 
až 2013 byla poslankyní za Jihomoravský kraj. 
Můžeš porovnat zasedání sněmovny a našeho 
zastupitelstva?

Největší rozdíly samozřejmě vyplývají z  úkolů a  povinností obou 
sborů a z jejich velikosti. Poslanecká sněmovna je zákonodárným orgá-
nem, projednávání a schvalování právních norem je proto jejím hlavním 
úkolem. Vzhledem k tomu, že ji tvoří 200 poslanců, je jednání sněmovny 
mnohem formálnější a  často zdlouhavé. Jednání zastupitelstva měst-
ské části se bezprostředně týká řešení problémů, s nimiž se setkáváme  
v nejbližším okolí a které nejvíce pociťujeme. Důsledky rozhodnutí zastu-
pitelstva také velice rychle spatříte na vlastní oči. 
Ve  sněmovně jsi zastávala pozici předsedkyně podvýboru pro  
kulturu. Oblast kultury je Ti jistě velice blízká, protože pracuješ jako 
manažerka Městského divadla v Brně. Můžeš čtenářům přiblížit své 
manažerské povinnosti?

Ke  kultuře mám skutečně velmi blízký vztah, je to vlastně můj  
koníček. Městské divadlo Brno patří k  předním scénám v  naší zemi, 
a  jsem ráda, že mohu k jeho úspěchům svým dílem také přispět.  Jako 
manažerka především vyhledávám partnery divadla, mám na  starosti 
komerční využití volných prostor a termínů v  jeho budovách. Mezi mé 
povinnosti spadá i spolupráce se společenskými organizacemi a dohled 
nad dodržováním smluvních závazků divadla. 
Nové volební období je teprve na  svém počátku. Přesto si dovolím 
otázku, jaké jsou Tvoje dosavadní pocity z  práce ve  zdejší samo- 
správě?

Těší mě, že v  zastupitelstvu naší městské části vládne přátelská,  
kolegiální nálada. Jednání jsou věcná, občas odlehčená i  humornou 
poznámkou. Myslím, že všichni členové naší samosprávy hledají při roz-
hodování takové řešení, které nejvíce poslouží naší městské části a jejím 
obyvatelům.
Rád bych se zeptal i  na  činnost komise sociální a  zdravotní, kterou 
vedeš.  Jaké jste si vytkli úkoly a cíle?

Především chci uvést, že sociální a zdravotní péče spočívá na bedrech 
státu, nikoliv obecních samospráv. To však neznamená, že samospráva 
nebo její orgány nemohou ničím přispět. Různé statistiky vypočítávají, že 
nejen v našich obcích a městech přibývá starších lidí. Tento vývoj bude 
bezpochyby pokračovat. Proto si komise sociální a  zdravotní stanovila 
jako jeden z hlavních cílů pomoc seniorům. Chceme podporovat akce, 
kde budou moci strávit čas společně, popovídat si, zabavit se nebo se 
i něco nového dozvědět. Myslím, že pro starší generaci je důležité, ne-
cítí-li se osaměle, jako někdo, kdo stojí stranou zájmu. Členové komise 
také budou osobně blahopřát jubilantům k jejich životním výročím. Pře-
vezmou tedy tradici, kterou měl až dosud na starosti úřad městské části. 
Přivítáme samozřejmě jakékoliv náměty a rady, které nám napoví, kudy 
by se nejen v tomto ohledu měla naše komise ubírat. 
Zaměstnání i práce ve zdejší samosprávě nepochybně zabírají nemá-
lo času. Můžeš prozradit, jak nejraději trávíš svůj volný čas?

Jak jsem již řekla, mou největší zálibou je kultura, zejména pak diva-
dlo. Pravidelně navštěvuji představení brněnských divadel, nenechám si 
ale ani ujít koncerty, výstavy nebo pořady uváděné brněnskou hvězdár-
nou. Za zajímavými kulturními akcemi ráda zamířím i do Prahy. Musím 
ovšem dodat, že příjemně strávím čas i s hezkou knížkou v ruce.
Dano, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Tvé práci.

S Danou Filipi si povídal Martin Otčenášek

Nabídka pronájmu zahrady
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu 

zahradu umístěnou na pozemku p. č. 3941  
v k. ú. Řečkovice o výměře 1.408 m2.  

Zahrada je oplocená a nachází se  
za prostorem bývalých kasáren. 

Bližší informace poskytne paní Ivana Vrbková,  
tel.: 541 421 722, e-mail: vrbkova@reckovice.brno.cz
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Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci dubnu 2015:
8. 4. v 18 hod., sál školy
oborový koncert smyčcového oddělení
14. 4. v 18 hod., sál školy
Koncert ze skladeb J. Luklové
15. 4. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert
16. 4. v 18 hod., sál školy
Podvečer s akordeony
21. 4. v 18 hod., sál školy
absolventský koncert 
22. 4. v 18 hod., sál školy 
Žákovský koncert
23. 4. v 19 hod. , kostel sv. Augustina
Společný varhanní koncert ZUŠ Brno
27. 4. v 18 hod., sál školy
absolventský koncert 
29. 4. v 15-18 hod.
Přijímací zkoušky
28. 4. v 18 hod., Konvent Milosrd. bratří
JarNÍ SLaVNoSTNÍ KoNcerT 
30. 4. v 17 hod., sál školy
oborový večer dechového oddělení

Vstup volný, srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Masopust je období mezi svátkem Tří králů (6. ledna)  
a   Popeleční středou, která je každý rok jindy – zhruba od   
poloviny února do poloviny března. Na prahu kající doby post-
ní, během níž se lidé na celém světě připravují na Velikonoce, 
je masopust už po staletí krátkou příležitostí k dobrému jídlu, 
pití a veselí.

„Za Boha, za vlast, za Řečkovice – pal!“ Takový povel jsme 
mohli opět slyšet i letos v Řečkovicích, kde se masopustní prů-
vod zastavil. Členové jednoty Orel Řečkovice ve  spolupráci 
s MO KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora pořádali již 2. ročník 
fašanku. Začínal odpoledne průvodem masek Řečkovicemi. 
A jakmile tento veselý průvod přišel na Orlák, byla již připra-
vena pro všechny v tělocvičně cimbálová muzika, která hrála 
k poslechu, tanci i zpěvu. Protože masopust má být dle tradic 
i k příležitosti hojnosti jídla, byly nachystány velmi dobré zabi-
jačkové pochoutky.

Myslím si, že vznikla velmi krásná tradice v našich Řečkovi-
cích a už se všichni těšíme na příští rok.

Oldřich Gardáš

Masopust v Řečkovicích
Ludmila  DITRICHOVÁ 93 let 
Milada  JANDERKOVÁ 93 let
Marie KUČEROVÁ 92 let
Otakar  MAREŠ 92 let
Josef  Čech 92 let
Josef  BÁRTA 91 let
Libuše  MACHAŘOVÁ 91 let
Hildegarda  JAKUBÍČKOVÁ 90 let
Štěpán  ZDRAŽIL 85 let
Alžběta  MARKOVÁ 85 let
Věra  BROŽÍKOVÁ 85 let
Anežka  KRAMÁŘOVÁ 85 let
Dagmar  VECHOVÁ 85 let
Jitka  HORÁLKOVÁ 80 let
Marie   KOSKOVÁ 80 let
Květoslava  POKOROVÁ 80 let
Miloslava  POLANSKÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší 
přeje redakce.

JUBILANTI – březen 2015

JARNÍ KONCERTY  
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
13.-15. dubna vždy v 9.30 a v 10.30 hodin

1. ABSOLVENTSKÝ 
A ŽÁKOVSKÝ KONCERT

28. dubna v 18.00 hodin

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová,  
ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

Placená inzerce

Foto: Česlav Ulrich
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PLaceNÁ INZerce
DOUČUJI/VYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu 
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

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

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

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

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

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

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

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

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

CHCETE PRODAT, KOUPIT nebo PRONAJMOUT NEMOVITOST?   
Nejsme realitní kancelář – zprostředkováváme jen kontakt mezi  
nabízejícími a zájemci. Více informací na: www. reality-zprostredkovani.cz 

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
PŘEDSEZONNÍ SLEVY AŽ 45% -přezutí kol od 150,- i s demontáží z vozu  
PNEU NĚMECKÉ KVALITY - 14» od 990,- 15» od 1.236,- 16» od 1.441,- 
!!OPĚT KE KAŽDÉMU PŘEZUTÍ DÁREK ZDARMA !! 
 !!INTERNETOVÉ CENY PNEU !! 
 !!NOVĚ!! Parní čištění vozu za zajímavé ceny !!!! 
 TEL: 541227054, PO-Pá 9-18, SO 8-12 hod., e-mail:pavel.hurka@email.cz

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

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

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

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

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– SKENOVÁNÍ, ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ 
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ,  PŘEPIS TEXTŮ 
– TVORBA VIZITEK JIŽ OD 10 KUSŮ 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADENSTVÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB 
– HLEDÁNÍ INFORMACÍ  NA INTERNETU 
– PORADÍME S VAŠÍM  POJIŠTĚNÍM 
– REALITNÍ PORADENSTVÍ – prodej domů, bytů a prostor  
– ÚSPORA VÝDAJŮ ZA VODU – až o polovinu méně za vodu ! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

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

PRONAJMU byt 1+1 v Řečk. po rekonstrukci. Tel.: 605 48 34 25

HLEDÁM aktivního důchodce s vlastním vybavením na občasnou údržbu 
zahrady v Mokré Hoře. Tel.: 602 774 051

MLADÁ RODINA hledá byt 3+kk nebo větší ke koupi či k výměně. 
Bydlíme ve 2+1 v Řečkovicích a rádi bychom zůstali v této čtvrti.  
Může být před i po rekonstrukci, panel i cihla. Prosíme nabídněte.  
Děkujeme. Tel.: 737 568 474

KOUPÍM garáž v Řečkovicích. Tel.: 606 379 472

RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH (parkety, vlysy, palubky), 
podlahářské práce. E-mail: lombrno@seznam.cz Tel.: 603818218

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

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

Pilířem Univerzity třetího věku na  Masarykově univerzitě je  
Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a  je zaměřen 
na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. 
Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU.  V akademickém 
roce 2015/2016 bude také nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umě-
ní a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery 
tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v  Moravském 
zemském muzeu, Kulturní dědictví a  památková péče na  jižní  
Moravě (ve  spolupráci s  Národním památkovým ústavem), G. J. 
Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muze-
em). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické 
krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky,  
pohybově-relaxační aktivity, otázky a  problémy z  oblasti humanit-
ních i  přírodních věd. V  programu nechybí ani jednodenní exkurze 
vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. 

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

být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního 
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělává-
ní je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro  
akademický rok 2015/2016 stanoveno na  800 Kč. Absolvent U3V  
obdrží osvědčení na slavnostní promoci. 

Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) 
nebo elektronicky od 4. května 2015. Další podrobnosti o Univerzitě 
třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek 
našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům
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Pátky v dubnu  15.00 – 19.00 hod.
Akce jsou určeny pro rodiče, prarodiče a jejich děti, pro šikovné 
děti a pro všechny, kteří chtějí strávit odpoledne kreativním  
tvořením a zábavným hraním. Příspěvek na stanoviště 30 Kč, 
pro děti máme připraveno 5 stanovišť.  
Info 606 110 970, Lokajová
10.4. cestování po celém světě  
během jediného odpoledne.  
Zvířata celého světa
Stanoviště: Asie,  Afrika,  Amerika,  
Austrálie, Evropa
17.4.   cestování po celém světě, 
jak se lidé oblékají.   
Zahraniční kuchyně
Stanoviště: Asie, Afrika,  Amerika,   
Austrálie, Evropa
24. 4.   DeN ZemĚ - Hrátky se zvířátky
Rádi bychom  vás pozvali na Den Země. Připraven je bohatý 
program, za pěkného počasí zahrada s herními prvky 
s tvořením, malováním a poznáváním zvířátek.
Stanoviště: zvířátka z těstovin, origami, maňásek – více technik. 
Děti dle zájmu soutěží na stanovištích, tvoří nebo se učí hrou.                                         
30. 4.  Čarodějnice 
Ve čtvrtek se očekává velký slet  
čarodějnic v Brně-Řečkovicích,  
v objektu Kubovy vily.  
Předpokládaný přílet čarodějnic 
od 16.00 do 19. 00 hod. Než se všech-
ny čarodějnice sletí, zkrátíme si čas  
tvořením, soutěžením, jízdou  
na motokárách a společně slet  
zakončíme rejem čarodějnic  
a opékáním špekáčků.
Vstupné: 50 Kč (špekáček s sebou), děti s věrnostní kartou 
zdarma, tombola
otevřená zahrada:  od 17. 4. – dle počasí vždy v pátek  
od 13. 00. Stůl na ping-pong, šlapací autíčka, nová autíčka  
s pohonem, trampolína, zapůjčení deskových her.  
Registrace zdarma, a to přihláškou. 
Zápis na letní tábory zahájen!   
Celé prázdniny se na děti těší klub Frikulín (od 2 do 5 let)  
– Táborník
7.-10. 7. Dobrodružství,  
13.-17. 7. Vlakové výlety – letem světem hlavně vlakem.
19.-24. 7. Vysočina - Selský Dvůr – pobytový tábor pro děti 
od 1. třídy. V ceně (3.250 Kč) program, výlety, ubytování   
s celodenní stravou, pedagogické vedení.  
Z programu: jízda na koních, radar na Buchtově kopci,  
výroba sešitů vázacím strojem, šperky, textilní techniky.  
Doprava individuální.
20.-24. 7.  Cool dívka 1 – holčičí tvoření všeho druhu,  
pobyt na zahradě, drobné výlety a vycházky, vaření specialit,  
20.-24. 7. Letní s kytarou, 27.-31. 7. Vlakové výlety – každý 
den výlet převážně vlakem (příroda, hrady, zámky, pštrosí 
farma),  
3.-7. 8. a 10.-14. 8. Kudy z nudy,  
10.-14. 8. S vodou, 10.-14. 8. S hudbou a pohybem,  
17.-21. 8. Šikovné tlapky, 24.-28. 8. Cool dívka 2,  
24.-28. 8.  Irské tance

SrDeČNĚ ZVeme Na TYTo TVoŘIVÉ aKce,  
přijďte si odpočinout při tvoření něčeho hezkého 

(na akce je potřeba nahlásit se min. 3 dny předem).

VeLIKoNoČNÍ BarVeNÍ a ZDoBeNÍ VaJec  
ČTVRTEK 2. 4. 2015, čas: 9-10 nebo 10:15-11:15, pro rodiče  
s dětmi 1,5-5 let. Veselé, zvířátkové a barevné kraslice  
a zápichy. S sebou přezůvky, 3-4 vyfouklá vejce.  
Cena: 70 Kč/hod. 
PÁTEK 3. 4. 2015 – velikonoční prázdniny, čas: 9-12 hod.,  
od 6 let, mladší s doprovodem. 
Zábavné barvení a zdobení kraslic tekutým voskem. S sebou 
přezůvky a cca 8-10 vajec vařených na tvrdo v kartonu.  
Kontakt: Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com 
Cena: 70 Kč/hod.

PoDNoS ZDoBeNÝ moZaIKoU a PeDIGem 
PONDĚLÍ  13. 4. a  20. 4. 2015, 18 – 21 hod. 
Pro dospělé a děti od 12 let. Krásná kombinace mozaikového 
dna a pedigu.  
Kontakt: Jana Marková: 734 100 477, markovajana@email.cz 
Cena: 600 Kč/ 2 lekce – dospělí, 500 Kč/2 lekce – děti

KoŠÍK  Z PeDIGU 
PONDĚLÍ – 4. 5. a 18. 5. 2015, 18-21 hod.  
Pro dospělé a děti od 12 let. 
Přesvědčte se, že vaše výrobky nemusí být vždy „nahouby“, 
nýbrž k užitku a třeba i na houby. Obdarujte se krásným  
originálním lesním pomocníkem!  
Kontakt: Jana Marková: 734 100 477, markovajana@email.cz 
Cena: 600 Kč/ 2 lekce – dospělí, 500 Kč/2 lekce – děti.

KOŠÍK Z PEDIGU, SOBOTA 16. 5. 2015,  9 – 13 hod.  
Pro dospělé a děti od 12 let. 
Cena: 400 Kč dospělí, 300 Kč děti.  
Další info a kontakt viz podobná akce výše.

LeTNÍ PŘÍmĚSTSKÉ TÁBorY:

27. 7. - 31. 7. 2015 „MLADÝ CESTOVATEL“ 
Možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. 
nebo dle domluvy. Pro děti od 6 let. 
Každý den navštívíme zajímavá místa v okolí Brna a vydáme se 
na dobrodružné výlety. Čekají nás hry, kvízy, pátrání a tvořivá 
zábava... 
Cena se vstupenkami a cestovným: 1 500 Kč/týden,  
cena za 1 den: dle domluvy s vedoucí a aktuálního plánu. 
Kontakt: Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

17. 8. - 21. 8. 2015 „TVOŘIVÝ VÝTVARNÝ TÁBOR PRO KLUKY 
a HOLKY“ 
Možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. 
Tábor se spoustou zábavného výtvarného tvoření,  
práce s keramickou hlínou, výlety a hrami. 
Cena s obědy: 1 200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč. 
Kontakt: Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

24. 8. - 28. 8. 2015 „POHÁDKOVÝ TÁBOR – PAMPE A ŠINKA“ 
Možnost scházení 7:30-8:00 hod., konec 15:30-16:00 hod. 
Naší cestou za dobrodružstvím nás budou provázet tvorové 
Pampe a Šinka. Ukážou nám zajímavá místa a naučí nás  
pracovat s papírem, látkou, hlínou, těstem, plstí...  
Tvořivý tábor pro děti od 6 let. 
Kontakt: Klára Kleinerová, kl.klada@gmail.com,  
tel: 724 876 340. 
Cena s obědy: 1 200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

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

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

pobočka free-cooL-IN 
Gromešova 1 – Kubova vila,  
Brno-Řečkovice
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Sportovní program na DUBEN:
Národní házená – 1. liga mužů 
12. 4.  1. NH Brno : Draken Brno 14:00 hod. 
18. 4.  1. NH Brno : Přeštice 16:00 hod. 
19. 4.  1. NH Brno : Nýřany 11:55 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)
Fotbal – 1.B třída skupina A 
11. 4.  SK Řečkovice : Podolí 15:30 hod. 
25. 4.  SK Řečkovice : Tišnov 16:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Futsal – 2. třída skupina A 
11. 4.  Orel Řečkovice B : Jehnice B 9:00 hod. 
11. 4.  SHL Řečkovice : M2 Shoes 9:50 hod. 
18. 4.  SHL Řečkovice : Jehnice B 9:00 hod. 
18. 4.  Orel Řečkovice B : SHL Řečkovice 9:50 hod. 
18. 4.  Orel Řečkovice B : M2 Shoes 11:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz 
(orelský areál na Medlánecké)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – ŽBL, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga, zápasy PLAY OFF (stará i nová hala) 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga, zápasy PLAY OFF (stará hala) 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Florbal – ExTRALIGA, zápasy PLAY OFF (stará i nová hala) 
aktuálně na: www.bulldogs.cz
Volejbal – Extraliga žen, zápasy PLAY OFF (nová hala) 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději  
do 12. 4. 2015 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

TIP MĚSÍCE:

25. 4.  SK Řečkovice : AFK Tišnov v 16:00 hod. 
Bývalá guinejská opora brněnské Zbrojovky  
Mohamed Traoré (nyní Tišnov) se po vážných  
zdravotních problémech představí na pažitu  
v Řečkovicích!

Další turnaj v  interiérovém minigolfu proběhl v  řečkovické hale na  
ulici Novoměstská v  sobotu 7. března za  účasti rovné sedmdesátky  
startujících. Zde jsou výsledky 2. letošního amatérského měření sil:

Richard Foltýn, 
spolupořadatel turnaje a předseda komise sportu

Adventure golf

Muži  
(celkem 21 startujících) 
1. Vlastimil Kopecký | 37 
2. Richard Foltýn | 41  
3. Hynek Hotový | 42

Ženy 
(celkem 25 startujících) 
1. Monika Meclová | 49  
2. Martina Poulová | 53  
3. Martina Chodová | 53

Mládež 
(celkem 24 startujících) 
1. Lukáš Hotový | 48 
2. Matěj Chod | 49 
3. Michal Poul | 51



Milí čtenáři a  obyvatelné městské části Brno-Řečkovice  
a  Mokrá Hora, jménem všech studentů septim Gymnázia,  
Brno-Řečkovice, Vás zveme na každoroční květnovou akci, letos  
pod názvem Majáles snů. 

Připravili jsme pro Vás nabitý program, uvidíte nejen  
vystoupení studentů tříd prim až sext, které proloží scénky  
organizátorů (studentů septim), ale i vystoupení školní kapely 
a mnohem víc. 

Těšíme se na Vás.  Studenti Septim

Kdy: 1. 5. 2015    |    Kde: Řečkovický amfiteátr 
Harmonogram
 8.30 Slavnostní průvod od budovy školy 
 9.15 Příchod průvodu do Řečkovického amfiteátru
 9:30 Oficiální zahájení 
 9.50 Předvedení školního sboru
 10.15 Scénky tříd
 13.45 Zahájení hlasování 
 13.50 Vystoupení skupiny 3Crowns
 14.20 Vyhlášení výsledků

KULTUra

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 748. Redigoval: Ing. Oliver Pospíšil. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o.,  
www.gill.cz. Redakce  si vyhrazuje právo příspěvky 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 17. 4. 2015. Zdarma. 
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zní název výstavy, která se uskuteční v  měsíci dubnu v  prostorách 
řečkovické Galerie Na  radnici. Výstava se zaměří na obrazy malířky 
Heleny Puchýřové, jejíž půvabné krajiny budou opět ladit oku přáte-
lům výtvarného umění. Obrazy Heleny Puchýřové bude doprovázet 
figurální keramika Ladislavy Břečkové. Obě umělkyně jistě není třeba 
představovat, jelikož uspořádaly v Řečkovicích celou řadu krásných 
výstav. 

Součástí výstavy je výběr z malířského díla akademického malíře 
Bohumila Puchýře (1914-1985)  ke 100. výročí jeho narození. 

Výstava s  názvem Vysočina bude zahájena v  pátek 17. dubna 
v 17 hodin a potrvá do neděle 26. dubna 2015. Otevřena pro veřej-
nost bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do  
12 a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní, bude spojena i s veřej-
nou sbírkou za účelem ochrany kulturních památek a tradic – obnova 
a úprava historického areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora. 

Na setkání s návštěvníky se těsí komise kultury a informací Rady 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

                                                                                                  Hana Fišlová 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Výstava v dubnu  |  VYSOČINA


