ČERVENEC-SRPEN 2015
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 7.-8., ROČNÍK XXIV

Předprodej vstupenek od 29. 7. do 7. 8.,
v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod.,
v úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 hod.,
na podatelně Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Vstupné:
sobota: 100,- Kč (zlevněné 50,- Kč)
neděle:
50,- Kč (zlevněné 30,- Kč)

V hodovém areálu bude připraveno bohaté občerstvení. Kolotoče a další atrakce za radnicí.
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Informace ÚMČ
Zprávy z rady městské části
Na své 8. schůzi 20. května 2015 rada:

•
•
•
•
•
•

schválila sublicenční smlouvy pro výkon souboru práv duševního
vlastnictví, které tvoří národní ochranné známky KLAS KLUB AKTIVNÍCH
SENIORŮ a SPOKOJENÝ SENIOR, se spolkem Spokojený senior – KLAS z. s.,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce
bytových jader, ulice Novoměstská, Brno-Řečkovice“ nabídku společnosti
REMOPA a schválila smlouvu o dílo,
schválila smlouvu o dílo s firmou Jiří Dlask, jejímž předmětem je zasklení
balkónů v 1. NP domů Novoměstská 7 až 19,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu
„Palackého náměstí – osvětlení přechodu pro chodce“ nabídku předloženou uchazečem ELIOS, s. r. o. a schválila smlouvu o dílo,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce šaten
a umýváren ZŠ Horácké náměstí“ nabídku společnosti PROTECHSTAV, s. r. o.
a schválila smlouvu o dílo,
schválila provedení oprav těchto komunikací v roce 2016 v následujícím
pořadí:
1. chodník před schodištěm do areálu Vysočina u budovy Kolaříkova 3,
2. chodník podél boční zdi domu Žitná 23 ve směru k parkovišti,
3. chodník v ul. Družstevní 9 v úseku od vchodu do domu k hlavnímu
chodníku,
4. účelová komunikace v ul. Bratří Kříčků 10 – 16,
5. chodník od domu Medlánecká 14 přes park ve směru k domu Renčova
2 – 4,
6. schodiště od ul. Družstevní k domu v ul. Renčově 26.

Na své 9. schůzi 10. června 2015 rada:

•
•

•
•
•
•

souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budově ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, o státním svátku 5. 7. 2015, nazvaném
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
doporučila ZMČ požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas se změnou
použití 2,4 mil. Kč ze schváleného kladného výsledku hospodaření VHČ
(bytové hospodářství) o celkové výši 4 mil. Kč na rekonstrukci parkoviště
na Palackého náměstí nově na Regeneraci panelového sídliště Brno-Řečkovice – rekonstrukci parkoviště vedle centra Vysočina při ulici Vránově a vybudování výběhu pro psy při Novoměstské ulici,
schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby
města Brna na investiční akci Výměna bytových jader v bytových domech
Novoměstská 11, 13, 15, 17 a 19,
schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 44 m2 v 1. NP
domu Renčova 5 se společností Trust Corporations s. r. o.,
doporučila ZMČ nesouhlasit se změnou funkčního využití plochy nad
ulicemi K Západi a Lacinova z plochy nestavební – volné na plochu stavební
s funkčním využitím návrhové plochy bydlení čistého,
doporučila ZMČ schválit kupní smlouvu mezi statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, jako kupujícím,
a společností REKO, a.s., jako prodávajícím, na odkoupení pozemků zeleně
na Duhových polích o celkové výměře 4.788 m2 za cenu 1.000 Kč.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Trip to England 2015 (Paříž, Worthing, Londýn)
ZŠ Horácké náměstí vypravila letos pro své žáky opět studijně poznávací týdenní zájezd do Anglie s ubytováním v místních rodinách.
Potěšil nás veliký zájem o účast, bohužel byl ale také větší, než kolik bylo míst v autobusu. Na dlouhou cestu z Řečkovic za kanál La
Manche jsme vyjížděli po poledni za příjemného počasí a těšili
se na zítřejší procházku po jarní Paříži. No teda. Byla zima a vítr jak
v listopadu, odpoledne i pršelo. Ale vytrvali jsme, prohlédli si NotreDame a další známá místa, projeli se lodí po Seině a nenechali si ujít
výhled z Eiffelovy věže. Ale pak už šupky do vyhřátého autobusu
a honem do hotelu F1, abychom na Anglii byli pěkně odpočatí.
Ráno na trajektu – pohoda a vítr ve vlasech – a náhle před námi
krásné bílé křídové útesy doverské. První kroky v Anglii? Hned
v Doveru jsme zamířili na pláž a po kotníky vstoupili do britských
výsostných vod, nasbírali kamínky a mušličky. Pak jsme se vydali
k zámku Leeds Castle, který svým zasazením do nádherného parku
s vodními ptáky patří k nejkrásnějším na světě. V přírodním bludišti,
vybudovaném v zámecké zahradě, se rychle ztratily všechny tři paní
učitelky, a byly by tam asi dodnes, nebýt dětí, které je našly a – patrně s ohledem na to, že zájezd teprve začínal – poradily jim cestu
ven. Tak jsme ještě stihli navštívit kouzelné přímořské městečko
Brighton a prohlédnout si královskou letní rezidenci Royal Pavilion,
postavenou v orientálním stylu. Navečer jsme už spěchali do městečka Worthing, kde už čekali členové hostitelských rodin, aby si
nás po dvojicích nebo trojicích rozvezli do svých domů k ubytování na příští čtyři noci. Ještě rychlé opakování nejdůležitějších frází:
„Můžete mluvit pomaleji, prosím? Můžete to říct ještě jednou? Jak se pouští sprcha? Mám hlad a žízeň!“. Ráno pak děti vyprávěly, jaké zvláštní
kombinace jídel jim jejich dočasné rodiny přichystaly, kolik kde mají
dětí, psů, koček, papoušků... Většina dětí měla štěstí na „povídavé“ hostitele a po večeřích si mohla svoje znalosti angličtiny pěkně
otestovat v praxi.
Po tři následující dopoledne měly děti výuku s anglickými učiteli v jazykovém centru, kde si v malých skupinkách procvičovaly
hravou formou nejrůznější témata. Na závěr obdržely všechny děti
certifikát o absolvování kurzu, nejaktivnější dostaly ještě zvláštní
ceny (například výkladový slovník). Odpoledne jsme vždy věnovali poznávání zajímavých míst v okolí. V přístavu Portsmouth jsme

absolvovali
prohlídku
200 let staré plachetnice
Victory a v tamním Blue
Reef aquariu pozorovali
úchvatný svět mořských živočichů včetně půvabných
mořských koníků. Velmi romantická byla plavba lodí
na Isle of Wight, kde jsme
už zcela propadli kouzlu
anglické krajiny a prohlédli si zámek Osborne House, někdejší letní sídlo královny Viktorie.
Na návštěvě naučného komplexu Beaulieu, s největší automobilovou sbírkou v Anglii, si pak přišli na své hlavně kluci.
Perlou na závěr našeho pobytu v Anglii byla celodenní prohlídka Londýna. Viděli jsme všechny hlavní atrakce města – parlament
s proslulou věží Big Ben, Westminsterské opatství, kde jsou oddáváni i korunováni britští panovníci, Buckinghamský palác, kde sídlí
královna Alžběta, Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona
i muzeum voskových figurín Madame Tussaud. Hodně jsme toho
pochodili, projeli se metrem, lodí po Temži i lanovkou přes Temži,
na obřím kole London Eye si všechno prohlédli ještě z výšky. Počasí
se vyvedlo, na nebi ani mráček, zato ulicemi se valily mraky turistů.
V metru si proto každý musel sám dobře hlídat, na které zastávce vystoupit, ale naši žáci zvládli i tohle malé dobrodružství na jedničku.
Zážitků bylo nesčetně! Děti se snažily vše zaznamenat do vlastních deníků a některé jejich materiály a fotky jsme průběžně ukládali na speciálně vytvořenou webovou stránku. Rodiče tak mohli on
line sledovat, co jsme zrovna zažili, a potěšit se čerstvými snímky. Ale
i pro nás učitele jsou zápisy z jejich deníků odměnou: „Bylo to supeeer!
Byl to nádherný výhled a mám od tam strašně moc fotek! Nafotila jsem
snad 1000 fotek a mám spoustu nových kamarádů. Takový výhled jsem
nikdy nezažila! Nikomu se nechtělo domů a všichni říkali, že by bylo lepší,
kdybysme mohli zůstat aspoň týden navíc!! Byl to nejlepší zájezd v mém
životě a nikdy na něj nezapomenu!“.
Co dodat? Moc se těšíme na další ročník našeho školního zájezdu!
Jana Gregorová
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Na kus řeči s Oldřichem GARDÁŠEM
Minulý rok v lednu otiskl zpravodaj ŘEČ článek, kde Vás zpovídal pan Oliver Pospíšil. Rád
bych navázal na tuto rozpravu, protože se mi
velice líbila. Po přečtení mi však v hlavě zůstalo
několik otázek, a tak bych byl velice rád, kdybyste mi na ně mohl odpovědět a čtenáři se
tak o Vás dozvěděli mnohem více.
Nikde jsem se nedočetl, co Vás přivedlo
k tomu, že jste se dal na politiku. Mohl byste
nám popsat, kdy k tomu došlo a proč?
Je tomu již asi dvanáct let. Bavili jsme se často o politice s kolegy v divadle nebo s kamarády, a každý samozřejmě
věděl, jak by to mělo vypadat. Já se rozhodl, že chci pomáhat alespoň
tam, kde žiji. Protože jsem věřící, tak jsem vstoupil do KDU-ČSL, která je
mi nejbližší. No a tím začaly mé začátky v politice.
Dočetl jsem se, že pracujete v Městském divadle Brno. Jak jste se
k této profesi dostal?
V roce 1981 jsem začal studovat na střední škole obor mechanik
silnoproudých zařízení a chtěl jsem se k elektru dostat nějak blíže. V té
době můj strýc Václav Müller dělal mistra světel v Divadle bří Mrštíků
a zároveň vedoucího ochotnického souboru Svatoboj. Tím pádem jsem
se ocitl v divadlech. Nejdříve jsem byl členem ochotnického divadla Svatoboj a po maturitě od roku 1990 jsem se stal zaměstnancem dnešního
Městského divadla Brno, kde působím dodnes. Mezi tím jsem byl ještě
dva roky na vojně ve Vojenském uměleckém souboru Tábor.
Byla to Vaše jediná pracovní zkušenost, a tudíž spíše životní poslání,
nebo máte za sebou i jinou profesi?
Po maturitě jsem pracoval v tehdejších EJF, dnešním ABB, ve zkušebně vysokého napětí. Byla to zajímavá práce. Už tehdy jsem se snažil organizovat různé kulturní akce, jako například Diskotéku na lodi a dokonce
se mi podařilo pozvat Divadlo F. Ringo Čecha. V 90. letech jsem se také
začal pohybovat kolem financí. V dnešní době je spousta možností jak

šetřit peníze a člověk o tom moc neví. Začal jsem se tedy o toto odvětví
zajímat a studovat ho. Spolupracuji proto ve svém volnu s jednou velmi
kvalitní firmou z oblasti financí, energií a realit.
Doufám, že mi nedáte košem, když se zeptám na Vaši rodinu.
Od kolegů z redakce vím, že máte pětičlenné složení.
Mám tři krásné dcery a krásnou, úžasnou manželku. Nejstarší dcera
Michalka půjde studovat vysokou školu - obor Technologie potravin,
Verunku čeká po prázdninách 4. ročník na gymnáziu a Kačenka půjde
do 8. třídy. Všechny mám moc rád a snažím se je připravit do života co
nejlépe.
Posunuli jste se dále s reprezentací v pétanque, plánujete v brzké
době nějaký turnaj pro veřejnost v Řečkovicích?
Abych byl upřímný, tak myslím, že ano. V letošním ročníku Brněnské
ligy „A“ Orel Řečkovice zatím vede 3. ligu a náš cíl je postoupit do 2. ligy.
Naše „B“ je třetí a bylo by velmi dobré, kdyby i oni postoupili. Chceme
se stále posouvat dopředu a tím také jezdit hodně po turnajích.
V době, kdy chystáme tento rozhovor, se konal již 10. ročník MiMBU
(mistrovství Brna městských částí) a již po čtvrté se naše městská část
stala mistry v této krásné hře.
Mám v plánu založit v Řečkovicích tradiční turnaj, ale ještě musím
najít termín a místo, kde by se mohlo hrát. Letos to ještě nebude.
Pro ty, co se politikou moc nezabývají, jak to vypadá s Vaším působením na radnici v aktuálním volebním období?
V tomto volebním období jsem byl zvolen do Zastupitelstva MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za KDU-ČSL, jsem členem bytové komise
a hodového výboru. Organizačně a dramaturgicky se podílím na
Dětském dnu za radnicí a Letní noci. Spolupracuji také na pořádání
festivalů, které se konají u nás v Řečkovicích, a jiných kulturních akcí.
Velice Vám děkuji za rozhovor, pane Gardáši, a přeji krásné léto.
Ptal se Jakub Trojan

NOC KOSTELŮ 2015

Onoho pátečního večera 29. května přilákaly otevřené dveře našeho kostelíka přes 500 návštěvníků. Letošní program nebyl tak bohatý
jako v minulých letech. Byl koncipován spíše jako možnost vnímat
v prostoru chrámu Boží přítomnost a skvěle se doplňoval s výstavou
obrazů paní Jany Hejlové, umístěnou do boční kaple kostela. Paní
malířka tentokrát představila tvorbu inspirovanou spíše duchovní
tématikou a výstavu nazvala Cesta ke světlu.
Jan 8,12
Ježíš k nim znovu promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa. Kdo mě
následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Témata obrazů byla různá. Kristus při poslední večeří, Marie s Ježíšem v náručí, obrazy svící, andělů, květin, ale i krajinek, doprovázené
citáty k zamyšlení či pohlazení. Některé obrazy se osobně dotýkaly
srdcí návštěvníků podle jejich osobního naladění. Výstava byla ukončena kolem jedenácté hodiny, a tak jsme mohli pozdnějším návštěv-

níkům přislíbit již plánovanou prosincovou výstavu této malířky,
tentokrát u nás na radnici.
Recitál poémy „Legenda o princezně Anežce“ paní Jany Hlaváčkové, emeritní členky činohry Národního divadla v Brně, a Miroslava
Gabriela Částky, tvůrce Divadla jednoho herce, vyžadoval omezení
volného pohybu návštěvníků, tak, jak si interpreti sami přáli. Pro nás
velkým a milým překvapením byla i osobní účast autorky paní Zuzany Novákové. Touto cestou bychom si dovolili ještě jednou poděkovat za krásný zážitek a ochotu u nás vystoupit bez nároku na honorář.
Každý návštěvník od
organizátorů obdržel čajovou svíčku, kterou si mohl
zapálit a přidat i nějakou
prosbu nebo modlitební
úmysl. Atmosféru potemnělého kostela, v jehož středu
hořelo několik stovek svící ve tvaru srdce, poutavě
dokreslovaly zpěvy z Taize,
ať už reprodukované nebo
v podání řečkovické scholy. Byl zde prostor i k osobnímu rozhovoru s návštěvníky či k rozhovoru o životě ve farnosti.
Někteří poutníci využili i možnosti přímluvné modlitby.
Několik příchozích se dotazovalo i na zaběhnutou nabídku aktivit
z předchozích let, např. na návštěvu kostelní půdy a věže. S úsměvem
jsme mohli dávat naději, že snad tuto možnost budou mít v roce příštím. Závěrem bychom rádi poděkovali všem letošním organizátorům
a každému, kdo nějakým způsobem přispěl ke zdaru tohoto večera.
Miloš a Dita Pivoňkovi
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BIOCENTRUM NA MOKRÉ HOŘE
Vážení spoluobčané nejen z Mokré Hory, dovolte mi, abych
v následujících odstavcích stručně zrekapituloval péči o biocentrum
na Mokré Hoře a možná i vysvětlil jeho funkci a z ní vyplývající
speciální systém údržby, který by měl přispět k jeho využívání.
Nejde totiž o samoúčelnou ,, zelenou“ lokalitu, ale o území,
které má mít i rekreační, sportovní a třeba i relaxační využití.
– Lokální Biocentrum „Na Loukách“ bylo vybudováno v září roku
2003 jako součást terénní úpravy, spojené s vybudováním tří
menších vodních ploch (tůní) a výsadbou dřevin. Správcem biocentra byla určena městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.
– Základní funkcí biocentra je vytvoření vhodných podmínek pro
zachování a rozvoj vodních a vlhkomilných společenstev bylinných i dřevinných, s druhovou skladbou odpovídající potenciální
vegetaci. Biocentrum plní základní funkci ekostabilizačního prvku
v krajině s doplňkovou funkcí rekreační, estetickou, protipovodňovou a další.
– Údržba během období 2003–2014 probíhala dle schváleného plánu péče a zahrnovala zejména pravidelné sečení lučních porostů v četnosti dvakrát za rok, první seč v období května až června
a druhá v srpnu až září.

– Současný režim údržby vychází z návrhu plánu péče na období
2014–2024. Plocha biocentra je podle struktury a funkce jednotlivých biotopů rozdělena na celkem 4 zóny s odlišným způsobem
provádění údržby. Největší rozlohu zaujímá zóna A, která zahrnuje podstatnou část lučních společenstev a nezapojených skupin
mladých stromů. Tato zóna zahrnuje luční porosty podél ulice
Jandáskovy, Pod Zahradami a Boženy Antonínové, tedy plochy
navazující na okolní zástavbu rodinných domů. Údržba této zóny
bude prováděna ve vyšší intenzitě než doposud a bude zahrnovat mimo jiné provedení 3–4 sečí lučního porostu během
období vegetace. V ostatních zónách bude naopak intenzita
údržby nižší s podporou přirozeného rozvoje cílových vlhkomilných dřevinných a bylinných porostů.
– Nově prováděný režim údržby odpovídá základní ekostabilizační funkci biocentra, zahrnující i podporu rekreačního a případně
sportovního využití ploch navazujících na zástavbu v okolí.
Z výše uvedených řádků jistě dobře chápete, že biocentru
věnujeme spolu s oddělením životního prostředí naší městské části
zvýšenou pozornost. Děkujeme vám za vaše názory a připomínky.
Mgr. René Černý, místostarosta

Dětský den za radnicí
Letošní Dětský den za radnicí se uskutečnil 29. května na tradičním místě v areálu bývalého
pivovaru za radnicí. Pořadatelé a hlavně děti měli štěstí na krásné počasí, základní to podmínku
úspěšné venkovní akce. Hojná účast více než 500 dětí je tím nejlepším důkazem.
Děti plnily úkoly v rámci soutěží připravených Pionýrem a Sokolem, užily si jízdu na konících, ukázku výcviku psů městské policie nebo
návštěvu hasičského vozidla či vozidel městské
policie. O kulturní část programu, která probíhala na pódiu a parketu, se postaraly děti z tanečního kroužku KRTEČEK, hudební vystoupení
kapely F. T. PRIM a divadelní spolek Malého
divadla komedie. Soutěžící byli odměněni
sladkostmi a špekáčky na opečení.
Za uspořádání akce patři velký dík všem organizátorům v čele se zastupitelem městské
části Oldřichem Gardášem a starostou Markem
Viskotem, kteří měli celý program na starosti.
Ing. Martin Otčenášek, člen RMČ
Foto: Igor Zehl

Foto: Igor Zehl

Polemika k článku „Trocha ekologie…“
V minulém čísle tohoto zpravodaje jste si mohli přečíst článek „Trocha ekologie nebo možná ekonomie“. Dovolte, abychom zde uvedli
skutečnosti na pravou míru.
Na úvod je třeba zdůraznit, že výši místního poplatku za provoz
systému nakládání s komunálním odpadem každoročně stanovuje
Zastupitelstvo města Brna obecně závaznou vyhláškou. Na rok 2015
je poplatek stanoven ve výši 670 Kč na poplatníka, stejně jako v roce
2014, kdy bylo vybráno od poplatníků celkem 244 mil. Kč. Výdaje
na odpadové hospodářství města Brna v tomto roce byly 326 mil. Kč,
odečteme-li příjmy a výnosy (odměna od EKOKOMU, výnosy z prodeje využitelných složek komunálního odpadu, odměna za zpětný
odběr elektrozařízení) 30 mil. Kč, tak město stálo odpadové hospodářství 296 mil. Kč. Na vrub rozpočtu města tedy šel doplatek ve výši
52 mil. Kč.
Sazba poplatku se skládá dle zákona o místních poplatcích ze
dvou částí. Začněme druhou částí poplatku, která se vypočítává ze
skutečných nákladů obce v předcházejícím roce, a to výlučně z nákladů na sběr a svoz směsných komunálních odpadů, přepočítaných
na jednoho poplatníka. Tyto náklady v městě Brně představují částku
ve výši 430 Kč na poplatníka. Za zmínku stojí, že zákon umožňuje výši
této části poplatku stanovit až do výše 750 Kč.

Zdálo by se, že na poplatcích bylo tedy vybráno více finančních
prostředků, než činí výdaje na sběr a svoz neseparovaného komunálního odpadu (sběr a svoz směsného komunálního odpadu), jak
autorka článku uvádí. Město má však další výdaje a náklady spojené
s provozem systému nakládání s komunálním odpadem, a to výdaje na energetické využití směsného komunálního odpadu, provoz
sběrných středisek odpadu, sběr a odstranění nebezpečných odpadů a rovněž náklady na sběr a svoz využitelných složek komunálního
odpadu. Tyto povinnosti města jsou zahrnuty v první části místního poplatku, která může dle zákona o místních poplatcích činit až
250 Kč, a která v plné výši nepokrývá výdaje a náklady města spojené s těmito činnostmi, a to i po odečtení příjmů a výnosů (odměna
od EKOKOMU, výnosy z prodeje využitelných složek komunálního
odpadu, odměna za zpětný odběr elektrozařízení).
Nutno zdůraznit, že v roce 2014 příjem z prodeje využitelných
složek komunálního odpadu a odměna za sběr obalového odpadu
od autorizované obalové společnosti EKOKOM, a. s. plně pokrývaly
náklady města spojené s touto činností a třídění bylo tedy ekologické
i ekonomické.
Ing. Josef Černý
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
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Ohlédnutí za debatou
o revitalizaci Palackého náměstí

Ve středu 17. června 2015 se na řečkovické radnici konala debata
s občany o záměrech úprav Palackého náměstí. Již dopředu bylo zřejmé, že původní téma revitalizace parku na Palackého náměstí bude
rozšířeno na problematiku celého náměstí včetně tématu zamýšleného parkoviště. Velká zasedací místnost zámečku byla do posledního
místa obsazena téměř šedesátkou občanů. Celou debatu moderoval
starosta Marek Viskot, na úvod byly Ing. Evou Maláskovou z odboru správy majetku předneseny aktuální informace k zastavenému
územnímu řízení na parkoviště, následně projektantka – zahradní
architektka Ing. Poláchová prezentovala návrhy dvou variant úprav
parku. Jak už to tak bývá při veřejných setkáních, atmosféru v diskuzi nebylo možné alespoň zprvu považovat za vyloženě přátelskou.
Vedení městské části byla zejména vyčítána doposud nedostatečná
komunikace s veřejností při přípravě záměru vybudování parkoviště
a nekoncepční přístup, když byla úprava náměstí rozdělena na záměr
vybudovat parkoviště a na záměr revitalizace parku. Vedení radnice
reprezentované starostou Markem Viskotem, místostarosty Reném
Černým a Oliverem Pospíšilem se snažilo vysvětlit dosavadní postup
a reagovat na vznesené připomínky. Místy vzrušená debata trvala
dvě a půl hodiny. Vedení radnice přivítalo zájem občanů o podobu
náměstí, přislíbilo navržení takového postupu, který by spojil dosud
paralelně připravované záměry úpravy náměstí. Na podzim tohoto
roku by se nad dalšími kroky opět vedla veřejná diskuse.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

JUBILANTI – červen 2015
Božena GABRHELOVÁ 101 let
Věra KUJALOVÁ

93 let

Miroslav SUCHÝ

90 let

Květuše SEDLÁČKOVÁ 90 let
Jaroslava JURÁSKOVÁ 85 let
Jaroslava SYCHROVÁ

85 let

Jaroslava VODÁČKOVÁ 80 let
Soňa ŠTÉPÁNKOVÁ

80 let

Marie JURDANOVOVÁ 80 let
Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Krátce z historie... červenec a srpen
Červenec je měsíc hodný zapamatování pro všechny místní sokoly
a sokolky. Dne 29. července 1900 vznikl Sokol v Řečkovicích. Z Almanachu 100 let Sokola Řečkovice 1900-2000 se dozvíme, že: „Roku
1899 byla činnost Odboru Sokola v Řečkovicích (zal. 1897) natolik
úspěšná, že se mohlo přistoupit k založení samostatné jednoty. Valná
hromada přijala návrh na založení samostatné jednoty. Prvním starostou byl zvolen br. Josef Minařík.“
Tudíž letos slaví řečkovický Sokol již 115 let.
A o 25 let později, rovněž v červenci, 12. července 1925, byl
položen základní kámen k místní
sokolovně. Do základního kamene
byl vložen pamětní list a stručné
dějiny jednoty za léta 1897-1925
a různé upomínky.
Již v roce 1921 byla na ulici
Havlíčkova koupena usedlost,
která byla zbourána, a vzniklo tak
stavební místo pro sokolovnu.
Návrh vypracoval stavitel Antonín
Cupák.
Budovu
Sokola
najdeme
na stále stejném místě, jen v době
vzniku to byla ulice Havlíčkova,
dnes Vážného.
A z události, která se konala 30. července 1911, si můžeme opět
ověřit, že Mokrá Hora bývala oblíbeným výletním místem pro celé
Brno. Zdrojem je Rovnost z 22. července 1911, kde vyšlo pozvání
na výlet, konaný ve prospěch zřízení české školy v Komárově.
„Doufáme, že český lid svojí hojnou návštěvou dokáže lásku k české menšině v Komárově. Heslem naším v neděli nechť jest: Vzhůru
na Mokrou Horu! Již dva roky domáhá se české obyvatelstvo v Komárově zřízení české školy. Posud marně. Proto usnesly se politické
organizace společně s Krejcarovým spolkem pořádat ve prospěch
české školy velký výlet na Mokrou Horu.“
V srpnu museli naši předci čelit nepříjemné nepřízni počasí. Hned
1. srpna 1934 došlo k velké bouřce. Událost barvitě popsal řídící
učitel František Havelka v obecní kronice Jehnic: „Odpoledne kolem
15. hodiny se strhla nad Jehnicemi, Mokrou Horou a okolím prudká
bouře s průtrží mračen, v takovém množství, že během půl hodiny
byla země pokryta do takové výše, že v obci nebylo pamětníka. Nesjízdná byla silnice mezi Mokrou Horou a Řečkovicemi, protože okolní
louky byly zcela zaplaveny a voda proudila přes silnici. Na polích bylo
naštěstí obilí již sklizeno, poškozeny byly brambory. Velkou škodu
utrpěl Okrašlovací spolek v Mokré Hoře, protože rozvodněný potok
Rakovec zpustošil letní koupelnu (koupaliště) a vyvrátil dřevěné kabiny. Oprava si vyžádala náklad 2 300 Kč, ale obětavostí členů spolku,
zvláště velkoobchodníka Karla Vichra, byla škoda z větší části nahrazena.“
Zrovna teď, když píšu tento příspěvek do Řeči, tak prší a prší. Doufejme, že následky nebudou hodné zaznamenání v současné kronice.
Krásné prázdniny všem a v září se opět těším s troškou historie.
Mgr. Dana Malíková

Domácí odboj u nás – zajímavá beseda
O tom, že přednáška týkající se osvobození Brna a Řečkovic
na přelomu dubna a května 1945 bude atraktivní, nikdo snad nepochyboval. Mgr. J. Jandl se zmocnil tématu profesionálně a zajímavým
způsobem přiblížil poslední dny války většině posluchačů, kteří ty
dny na vlastní kůži neprožili. A těch byla naprostá většina.
Přesto se našla skupinka pamětníků oněch dnů, díky nimž se předchozí poutavý monolog změnil v diskusi, mnohdy nečekaně emotivní. Účel celého setkání mladších a starších řečkovických patriotů, probudit naše lidi na chvíli z letargie a přimět je k aktivnímu vystoupení,
se podařilo naplnit. Výbor pro národnostní menšiny, který byl iniciátorem této besedy, si může přidat další plusový bod do účtu svých
aktivit.
Ivan Koláčný, předseda výboru
pro národnostní menšiny ZMČ
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Jarní koncert Konvent 2015
Tradiční slavnostní jarní koncert ZUŠ Vítězslavy Kaprálové se
konal opět v reprezentativním a akusticky velmi nosném sále
Konventu Milosrdných bratří. Úvodem zazněly tři drobné klavírní
skladbičky Vítězslavy Kaprálové (interpretace Martin Boucník, Jan
Robiček, Terezie Šmahelová), proložené autentickými vzpomínkami
na autorku, které přednesla ředitelka školy Jana Sapáková. Originálním
způsobem tak připomněla 100. výročí narození skladatelky.
Program byl tentokrát dramaturgicky koncipován tak, aby se
představili především mladší žáci školy. Sóloví pianisté Zuzana
Kaňáková a Jakub Koňárek, violoncellisté Sophie Boudjaoui, Sára
Boudjaoui a Samuel Bína předvedli vyrovnané a kvalitní výkony. Malí
pěvci Kryštof Bína a František Foltýn nadchli nejenom intenzitou,
kvalitou a barvou svých hlasů, ale též strhujícím výrazovým projevem
při interpretaci lidových písní s cimbálovým doprovodem Michaela
Mikulky. Vystoupení nejmladších žáků prokázala, že naši pedagogové,
znamenití výkonní umělci s bohatou praxí, dokážou učit na vysoké
profesionální úrovni i nejmenší žáky, což je i pro zkušeného učitele
práce nejnáročnější. Také pěvecký sbor (vedení Alena Feldmannová),
sestavený především z žáčků přípravné hudební výchovy, čistě
intonoval, pečlivě artikuloval a byl témbrově kompaktní.
Prezentovali se samozřejmě i pokročilejší studenti: Alžběta
Janíčková (housle), Anna Jarolínová (saxofon), Emma Vigner
a Jakub Štětina (zobcové flétny), Martin Klimeš (akordeon), Daniel
Pluskal (vibrafon) a Bohuslava Jelínková (klavír), rovněž laureáti
interpretačních soutěží.
Ve škole se ve velkém rozsahu pěstuje komorní a souborová hra,
a proto v programu nechyběla ani komorní hudba (trio Jana Kovářovázpěv, Lenka Kovářová-barokní flétna, Filip Křikava-kytara a pěvecké
trio s druhým místem v celostátním kole soutěže v komorním zpěvu
Aneta Kubů, Kateřina Škárová a Helena Škárová) a hra souborová.
Vystoupil již zmíněný violoncellový soubor (vedení Pavel Borský),
soubor housle, violoncella, kytary (příprava Jitka Tanečková, Pavel
Borský, Eva Zavadilová), akordeonový soubor (vedení Ondřej
Zámečník) a flétnový soubor (vedení Tomáš Vorálek). První polovinu
koncertu oživilo Pásmo jarních básniček, předvedené žáky LDO.
Obecenstvo, jež do posledního místa zaplnilo celý sál, slyšelo
hudbu nejenom různých historických stylů, ale i rozmanitých žánrů.
Ve schopnosti předávat žákům správné interpretační zásady tak
široké škály stylů a žánrů lze rovněž spatřovat mistrovství pedagogů
naší ZUŠ.
(dav)

21. 5. 2015 – Strom života Domova Tereza v Brně-Řečkovicích
aneb Přátelské posezení s hudebním doprovodem již pošesté
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza uspořádal
pod záštitou starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka
Viskota dne 21. 5. 2015 integrační akci – „Strom života Domova Tereza - Přátelské posezení s hudebním doprovodem“. Pan starosta se
zúčastnil již prvního ročníku, kdy spolu s uživateli Domova Tereza zasadili v roce 2010 „Strom života“ - lípu - jako symbol rovnosti.
Vzhledem k nepříznivému počasí se akce konala již druhým rokem
v prostorách jídelny ZŠ Novoměstské. Celým odpolednem nás provázela moderátorka Lenka Krátká a všechny přítomné, kteří se přišli
pobavit a posedět v dobré společnosti, zde přivítal i vedoucí Domova
Tereza pan Bc. Karel Bernášek.
A zatímco venku zavlažovala příroda, my jsme alespoň symbolicky zalévali náhradní strom. Toho se kromě pana starosty Mgr.
Marka Viskota ujali také emeritní náměstek primátora města Brna
pan Ing. Oliver Pospíšil a zástupkyně z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, která nám před pěti lety lípu věnovala, paní
Bc. Petra Volejníková, kterým asistovali žáci ZŠ Novoměstské.
Pak už všechny čekal bohatý a pestrý hudební program, o který se
postaraly organizace, které spolupracují s uživateli Domova Tereza.
Hudební pásma představili kamarádi z Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko a Crazy orchestr občanského sdružení

Veleta. Hudebně-divadelní představení si připravili žáci ZŠ Letokruh
a čistě divadelní pak žáci ZŠ Novoměstské. Do programu se zapojili také samotní obyvatelé Domova Tereza, kteří vystupovali spolu
se studenty Gymnázia Řečkovice, a zazpívali a zahráli několik písní.
Jako tradičně se k nim pak v závěru vystoupení na finální píseň Stromy připojili všichni účinkující.
Pak už místo za mikrofony patřilo folkové skupině Repass, která
patřila k vrcholu samotného programu a vytvořila za ním také symbolickou tečku, přičemž mnozí z návštěvníků ještě využili prostor
před kapelou k tomu, aby ukázali svoje taneční nadání.
O ozvučení celého programu se postarala Agentura Gardáš,
které bych ještě jednou ráda poděkovala. Velký dík patří i všem účinkujícím, kteří se postarali o to, že čtvrtek 21. května 2015 se pro obyvatele a pracovníky Domova Tereza, a doufejme i pro mnohé z jejich
přátel, stal jedním z nevšedních dnů, ze kterého si odnášíme spoustu
pěkných vzpomínek.
Smyslem této akce bylo zachování tradice každoročního setkávání lidí u Stromu života, který symbolizuje rovnost všech lidí,
kteří chtějí žít společně bez ohledu na své společenské, věkové nebo
zdravotní znevýhodnění.
Mgr. Šárka Piskačová, vedoucí vychovatelka
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PLACENÁ INZERCE
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
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
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
HLEDÁM ke koupi byt v Řečkovicích. Původní stav nevadí, nabídněte
prosím. Tel.: 774 193 566
KOUPÍM rodinný dům se zahradou v Řečkovicích nebo v blízkém okolí.
i v horším stavu. Tel.: 721 332 622
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? SJEDNEJTE SI U NÁS
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍMO NA MÍRU.
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

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
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
PIZZERIE PRIMA VERA Řečkovice Böhmova 11 se na vás
těší celé léto s nabídkou točených piv, pizza na dřevě, letní saláty,
original frappé. Akce léto: od 1. 7. do 31. 8. mezi 14 až 17 hod.
různé druhy pizz 99,- Kč
SAUNA PRIMA VERA Řečkovice je tu pro vás celé léto.
Čt Pá Ne saunování od 16 do 22 hod. Novinka-noční saunování
každou Ne od 21 do 23 hod. Akce 2 hodiny 130,- Kč
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– VÝROBA VIZITEK JIŽ OD 10 KUSŮ,
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– 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

PRONAJMU byt OV 2+1 v 1. patře na ul. Kárníkova.
Nájem 15 Kč/m². Celková rekonstrukce nutná. Tel.: 724 542 493

MINIŠKOLKA KVĚTINKA, Brno-Medlánky, v Újezdech 7
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku do 4 let s programem
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ.
Bližší info na tel.: 607 634 892

HLEDÁM byt nebo RD ke koupi/pronájmu/na investici.
Volejte (i SMS) 704 008 635

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

Sportovní dětský den už popáté
Tradičně již popáté se v červnu uskutečnil sportovní dětský den
v krásném areálu ZŠ Novoměstská ve spolupráci se školou, radnicí
městské části a 1. NH Brno. Opět tak malí snaživí účastníci za doprovodu svých obětavých rodičů a prarodičů mohli navštívit prezentace a stanoviště brněnských sportovních klubů jako HC Kometa
Brno, FC Zbrojovka Brno, Valosun Brno, VK KP Brno, KP Brno Handball, TAK Hellas Brno, ale také známých místních sportovních klubů
1. NH Brno, Floorball Buldogs Rytíři či Orel Pentanque. Dále pak byli
opět na svých místech připraveni také strážníci Městské policie Brno
a zdravotnická posádka s vozy a v neposlední řadě i skvělý tým
z místní pobočky Domu dětí a mládeže Helcetova se svými nápaditými kroužky. Vedle těchto zajímavých prezentací a stanovišť byl pro ty
nejmenší účastníky přichystán sportovní víceboj, kde museli překonávat nejrůznější nástrahy a ukazovat svoji šikovnost, obratnost, ale

také třeba rychlost a kreativitu. Vytížena také byla volnočasová zóna
s nafukovacím hradem.
Než samotný dětský den postupně vygradoval a přiblížil se
samotnému vyhlášení vítězů, mohli přítomní ještě na závěr obdivovat vystoupení malých, ale nadějných a šikovných mažoretek opět
z DDM Helcetova. Nakonec předali ceny pro vítěze malým vítězům
a vítězkám v jednotlivých kategoriích starosta Marek Viskot, který
tradičně převzal záštitu nad touto akcí a opět ji podpořil, a Oldřich
Gardáš jako spoluorganizátor akce. Tímto bych chtěl poděkovat všem
opět za hojnou aktivní účast a dobrovolnou pomoc při uskutečňování programu akce. Doufáme, že se Vám tato tradiční akce opět líbila,
byla pro Vás přínosná a že se za rok zúčastníte zase. Přejeme hezké
prázdniny.
Filip Hrůza, organizátor akce a člen sportovní komise RMČ
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CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313, dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Zápisy do kroužků na nový školní rok 2015/16:
Nabízíme výtvarné a keramické kurzy pro děti i dospělé,
točení na kruhu, dopolední tvoření pro nejmenší děti
(od 1,5 roku s doprovodem), výtvarné akce a dílny.
Informace naleznete také na našem webu.
Zápisy jsou možné od 17. 8. 2015
e-mailem: dominocvc@gmail.com.
Od 1. 9. 2015 i na tel: 723 803 059 (Jana Podzemná)
nebo přímo přijít osobně v den konání kroužku.

Srdečně zveme na:
Den otevřených dveří a přihlašování do kroužků
9. 9. 2015 od 15 do 18 hodin.
Zde si můžete vyzkoušet činnost v tvořivých dílničkách
a také se přihlásit.
Činnost v kroužcích začne 14. 9. 2015 nebo od října
podle druhu kurzů a počtu účastníků.

Nejoblíbenější hermelín v republice je z řečkovického Orláku
Naše orelská hospůdka se zúčastnila Velké sýrové nakládačky,
tedy již 9. mistrovství republiky v nakládání hermelínů, které
proběhlo 16. června 2015 v Praze. Celé akci předcházelo
oblastní kolo, ve kterém jsme vybírali ze čtyř hermelínů, a jako
ten nejlepší naše porota (vy, zákazníci) vybrala hermelínovou
variaci Bruce and Berry. Do Prahy jsme jeli s velkým očekáváním
a lehkou nervozitou. V soutěži byly vypsané tři kategorie:
Nejvzhlednější a Nejlahodnější hermelín, které vybírala odborná
porota, a Nejoblíbenější hermelín, který vybírala porota složená
z návštěvníků. A jak jsme dopadli? Název článku již napovídá,
že náš Bruce and Berry vyhrál 1. místo laické poroty! Tohoto
úspěchu si velice vážíme a jsme rádi, že dnes můžeme hrdě říct:
Nejoblíbenější hermelín v republice je z řečkovického Orláku!
Více na www.orlak.cz nebo na našem facebooku.
Petr Bořecký

Návštěva zoologické zahrady
V pátek 22. května 2015 děti z Mateřské školy Měřičkova 46
navštívily zoologickou zahradu v Brně-Bystrci.
Návštěvě ZOO předcházelo velké cirkusové vystoupení na zahradě MŠ u příležitosti svátku matek, kdy se nejen děti, ale i paní
učitelky proměnily v tygry, lvy, opice a další zvířátka, ale i krotitele, siláky a například krasojezdkyně. Odměnou byla již zmíněná
návštěva zoologické zahrady, kde mohly děti vidět spoustu zvířat
„na živo“.

U dětí měl největší úspěch lední medvěd, který se přišel předvést zblízka. Dále byl zajímavý výběh s klokany, kde se s nimi děti
mohly volně procházet.
Za návštěvu zoologické zahrady děkujeme Kometě Brno,
která nám díky spolupráci s radnicí městské části vstupenky
darovala.
Mgr. Renata Ficová, ředitelka MŠ
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Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2015
Klub seniorů Kořenského – v sále SZUŠ na ulici Kořenského 23b, Brno
18. září
25. září
9. říjen
16. říjen
23. říjen
6. listopad
13. listopad
20. listopad
27. listopad
4. prosinec
11. prosinec

Ing. Sochorec Lumír
Ing. Druckmüllerová Zuzana
Ing. Míča Jiří
Ing. Novák Jaromír
Ing. Kolejka Jaromír
RNDr. Žákovská Alena
Ing. Charvát Jaromír
Ing. Herberger Luděk
Mgr. Klementová Marie
Ing. Novák Jaromír
Ing. Bobčík Ladislav

Gruzie IV
Provensálsko na kole
Sofie a jihozápadní Bulharsko
Andalusie a Gibraltar
České Karpaty
Nová Guinea po 13 letech
Francouzská Polynésie
Sardinie
Mallorca
Irsko - zelený ostrov
Letošní zájezdy Klubu seniorů v obrazech

17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45

Klub seniorů Mokrá Hora – v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
14. září
Krutilová Jana
12. říjen
Mgr. Klementová Marie
26. říjen
Ing. Druckmüllerová Zuzana
9. listopad
RNDr. Žákovská Alena
23. listopad
Mgr. Jarolínová Iva
7. prosinec			

Izrael
Švýcarsko vlakem II
Provensálsko na kole
Antarktida
Gruzie
Vánoční beseda

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Zahraniční spolupráce – výjezd do Holandska
V tomto školním roce se nám úspěšně podařilo navázat spolupráci
s holandskou školou z města Naaldwijk. Tohoto projektu, s příznačným názvem „Ubytuj svého Holanďana“, se zúčastnilo 12 žáků naší
školy, kteří se nejprve seznámili se svými holandskými přáteli prostřednictvím sociálních sítí a poté se o ně starali jeden týden u nás
v Brně. Následně v dubnu odjeli na svůj týdenní pobyt do Holandska.
Program v Brně byl zaměřen na poznávání našeho města, hlavního
města Prahy a především života v naší škole. Studenti navštívíli hodinu tělesné výchovy, angličtiny a vytvořili společný projekt na téma
Česká republika.
V Holandsku nás čekal velmi zajímavý program. Žáci naší školy měli možnost poznat městečko Naaldwijk, Haag, Amsterodam,
známou pláž Scheveningen, seznámit se s osudem židovské dívky
Anny Frankové. Také měli příležitost si společně zasportovat, kreslit
a jezdit do školy na kole. Celý pobyt proběhl v příjemné a milé atmosféře, a bylo tedy nasnadě přemýšlet o dalším pokračování. V sou-

časné době jednáme o projektu na příští školní rok, kterého by se
mohlo zúčastnit 20 žáků naší školy z 8. tříd. Na závěr připojuji krátký
úryvek z hodnocení jednotlivých dní pobytu, který napsal žák 7. D
Tomáš Pelc: „Ráno jsme šli do školy a pak nás seznámili s pravidly. Potom
byly prezentace holandských studentů, následované prohlídkou školy
Dalton MAVO. Je to opravdu velká škola s tolika patry, že je ani nedokážu
spočítat (asi tři). Po prohlídce byla hodina tělocviku, kde jsme hráli
holandskou vybíjenou (doteď ji nechápu). Pak byl oběd. To bylo jídlo
z domu. Já měl, kdyby vás to náhodou zajímalo, sandwich, vafli za výhodnou cenu, fruko a kolu. Pak jsme jeli do historického centra města
Naaldwijk, kde jsme měli zodpovědět položené otázky v portfoliu, co
jsme dostali. Pak byla párty u Jesseho ve skleníku. Den se mi líbil.“
Mgr. Lenka Vonášková, ZŠ Horácké náměstí
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SPORT
SK Junior judo Brno
pořádá nábor nováčků
Nábor nováčků ve věku od 5 do 15 let let proběhne
ve středu 2. 9. 2015 od 17 hodin v tělocvičně na Gymnáziu
Terezy Novákové 2 v Brně-Řečkovicích.
Nábor bude probíhat na každém tréninku začátečníků
do konce září 2015.
Náplní tréninků je naučit děti základní pohybové
dovednosti, padat a základní prvky sportovního juda.
V dětském kolektivu si zahrajete hry a soutěže, naučíte se
samostatnosti a disciplíně, zlepšíte si fyzickou kondici.
Dále nabízíme cvičení sebeobrany i pro dorost a dospělé.
Další informace najdete na webových stránkách klubu
www.judovbrne.cz, Jiří Hirsch, mobil: 731 603 629, e-mail:
hirschjirihirschjiri@volny.cz

Řečkovičtí
hrají pétanque
nejlépe z Brna

NEBOJTE SE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, PODÍVAT SE
A VYZKOUŠET SI SVOJE SCHOPNOSTI, TĚŠÍME SE VÁS.

Už je to tak, v zápolení mezi městskými částmi v báječné
hře pétaque se naše městská část se čtyřmi vítězstvími stává
legendou. Letos jsme v Žebětíně díky kvalitní hře a obsazení
všech kategorií porazili i favorizované obřansko-maloměřické machry, kterým tentokrát nepomohlo ani to, že disponují
dvojníkem Václava Klause, budícím přirozený respekt.
Přestože v kategorii radnic a žen byly naše výsledky spíše
průměrné, vítězství v kategorii mužů a juniorů přineslo vytoužené celkové vítězství. Vítěz nejen že bere vše, ale má i právo
pořádat další ročník tohoto prestižního turnaje, tedy v červnu
na viděnou v Řečkovicích.
Oliver Pospíšil

„Malí Koudelkové, zřejmě slušnej oddíl“

Buďme k sobě ohleduplní
Slunce, dlouhé dny, odpočinek, výlety či koupání. Všechny tyto
veskrze příjemné asociace spojuje pomyšlení na léto a prázdniny.
K teplým ročním měsícům se však poslední dobou stále více pojí
i jiné atributy, poněkud nevítané a nemilé.
Ono údobí totiž bývá pravidelně vyplněno stavebním i jiným
ruchem. Kromě lomozu rozmanitých strojů, bez nějž se bohužel
neobejdou nevyhnutelné opravy silnic, chodníků, budov i všelijakých sítí, počínají se ozývat hlasité zvuky i z míst dříve tichých.
Veselá zahradní posezení nebo hudební produkce v nezúčastněné většině obvykle nenavodí pocit příjemně prožitého večera či
části noci.
Připojí-li se k tomu všemu někdy i celodenní pravidelný rachot ze sousedního domu, svědčící o usilovné práci v domácí
dílně, bere představa léta vybízejícího k uvolnění a odpočinku
z valné části zasvé. Zejména starší lidé, kteří tráví většinu času
ve svých domovech, se vyrovnávají s takovými rušivými prvky jen
velmi obtížně, jak to tom svědčí povzdech s prosbou o pomoc
v jednom nedávno doručeném dopise.
Mějme proto k sobě navzájem, ke svým spoluobčanům,
k sousedům dostatek ohledů a nezvyšujme i tak stále rostoucí
míru hluku, jímž na nás útočí moderní doba, není-li to vskutku
nevyhnutelné. Vždyť vzájemná ohleduplnost dokáže život zpříjemnit všem.
Dana Filipi, členka RMČ

Vítání občánků
V sobotu 17. října 2015
se uskuteční v zasedací
síni radnice MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11,
vítání nových občánků naší městské části.
Rádi bychom na této slavnostní akci
přivítali děti narozené v letošním roce
s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně
u paní Hany Fišlové, kancelář 92
(matrika), tel.: 541 421 748,
email: fislova@reckovice.brno.cz.
Oddělení sekretariát ÚMČ
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KULTURA
Country Fontána na Starém pivovaře v Řečkovicích

Miki Ryvola

Trapeři Roberta Křesťana

Scenérie přírodního amfiteátru bývalého pivovaru na Palackého náměstí za radnicí láká k pořádání letních kulturních akcí.
Areál pamatuje začátky Vavřineckých hodů, největší slávu Večerů Franty Kocourka, koncert populárních bratrů Nedvědů, Letní noci, folklorní festival či svatbu našeho starosty. Tradiční akcí
se za poslední léta stal folkový festival, od loňska pořádaný pod
patronací Country rádia jako Country Fontána. Letošní Fontána
v sobotu 20. června 2015 za přiměřeně hezkého počasí přivítala výběr toho nejlepšího ze současného českého folku a country.
Zahájení patřilo, jak je zvykem, kapele Za trest, která vyhrála talent
Country rádia. Svěží český bluegrass vystřídala muzikantská poctivost brněnského Přístavu, nostalgici mohli zavzpomínat na Michala
Tučného při vystoupení Tučňáků, kteří přijeli s hostující dcerou nesmrtelného barda Míšou Tučnou. Přehlídku legend začal Pacifik s Tonym Linhartem a k dokonalosti ji přivedl Miki Ryvola spolu s Nezmary. Velkým oživením večera byl Folk Team, kde fenomenální housle
řídí zakladatel a pořadatel festivalu Pavel Kopřiva. Navzdory 40 letům
společného hraní jsou pánové v životní formě a myslím, že se ještě

máme na co těšit. Robert Křesťan nemohl v Řečkovicích chybět, jeho
prapůvodní kapela Trapeři, vyzbrojená báječným hráčem na banjo
Lubošem Malinou, je bluegrassovou lahůdkou. Pokud někomu chyběla česká verze moderní americké country či si chtěl zahrát na vojáky při military country, přišel si na své u závěrečných Taxmenů.
Fesťáček měl velmi příjemnou atmosféru a věřím, že za rok
přivede do Řečkovic opět stovky příznivců FTC muziky.
Oliver Pospíšil

Zpravodaj ŘEČ má on-line verzi
Na internetových stránkách www.reckovice.cz
je ve zkušebním provozu on-line verze zpravodaje.
Oproti tištěnému měsíčníku budou informace aktuálnější
s větším množstvím fotografií.

Noví občánkové na radnici
Na sobotu 16. května pozval pan starosta děvčátka a chlapce
z Řečkovic a Mokré Hory na radnici. Každého nového občánka
pěkně přivítal a obdaroval plyšovou hračkou, maminky dostaly
růžičku a tatínci pamětní list, aby nezapomněli. Společně se
podepsali do Knihy občánků a vyfotili se starostou, bez starosty,
O. P.
s dětmi v kolíbce i v náručí.

Foto: Igor Zehl

Foto: Igor Zehl
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KULTURA
agentura Joe’s Garage uvádí
agentura Joe’s Garage uvádí

Letní noc

v Brně-Řečkovicích
sobota 29. 8. 2015 od 19 hodin

Hraje kapela Vikýř
Areál bývalého pivovaru za radnicí,
Palackého nám. v Řečkovicích

www.druzstevni.cz

Pořádá městská část Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora
info www.joesgarage.cz
info www.joesgarage.cz

SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ

Vstupné 50,- Kč

pátek 10. července od 20 hodin
Vstupenky v předprodeji na pokladně sportareálu
Sportareál Družstevní, Brno-Řečkovice
Cena vstupenek: od 1. 6. do 9. 7. – 240 Kč + vstupenka na bazén zdarma,
v den koncertu – 280 Kč

Stala propagace JG.indd 9

9/20/11 10:27 AM

Stala propagace JG.indd 9

9/20/11 10:27 AM

Placená inzerce

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ KUŘIM

Montáž komponentů pro automobilový průmysl;
2 směnný provoz; práce vhodná pro muže i ženy; zajímavé
finanční ohodnocení; firemní benefity; nástup IHNED!!!
Tel.: +420 226 254 164, email: brno@centralwork.eu
Placená inzerce
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