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Jedním z  bodů červnového zase-
dání zastupitelstva městské části byl 
návrh kupní smlouvy na koupi pozem-
ků v  lokalitě Duhová Pole. Celkem se 
jednalo o 14 pozemků, dlouhá léta se 

nacházejících ve  vlastnictví společnosti REKO, a. s. Tato 
společnost stála za  dokončením výstavby ve  zmíněné 
části Řečkovic. Pozemky mají charakter veřejného pro-
stranství, jsou na  nich vybudovány některé chodníky 
a komunikace, jejich převážná část pak slouží jako veřej-
ná zeleň. Jelikož však nebyly ve  vlastnictví města Brna, 
městská část nezajišťovala a  nemohla zajišťovat jejich 
údržbu, což se vcelku pochopitelně, především v  prů-
běhu vegetačního období, nesetkávalo zrovna s  pozi-
tivní odezvou ze strany obyvatel žijících v  Duhových 
Polích. Například frekvence pokosů trávníků u pozemků 
ve vlastnictví zmíněného soukromého majitele zdaleka 
nedosahovala kýžené úrovně. Jsem proto rád, že zastu-
pitelé jednomyslně odsouhlasili odkup těchto pozemků 
za symbolickou cenu 1 000 Kč do vlastnictví města Brna 
– městské části. Počínaje příštím rokem tak budou tyto 
plochy moci být zařazeny do režimu běžné údržby. S tím, 
že se městská část stane vlastníkem pozemků, souvisí 
také možnost řešit prostřednictvím vybudování nového 
hřiště stav tamního zanedbaného dětského hřiště, přes-
něji řečeno dvou stávajících herních prvků. 

V letních měsících probíhaly stavební práce zejména 
na  našich školách. Dokončena byla rekonstrukce zdra-
votně technické instalace a sociálních zařízení v prosto-
rách u tělocvičen na ZŠ Horácké náměstí a rekonstrukce 
sociálních zařízení v budově na Kořenského, ve které síd-
lí Základní umělecká škola Universum. Provedena byla 
také rekonstrukce povrchu v  tělocvičnách na  ZŠ Novo-
městská i Horácké náměstí. V případě tělocvičny na No-
voměstské se práce zpozdily přibližně o  14 dní, za  což 
patří škole i dalším uživatelům omluva. Dodavatel bude 
penalizován dle smlouvy. Do konce října bude dokonče-
na rekonstrukce zahrady v  MŠ Měřičkova, do  poloviny 
měsíce bude vybudováno parkoviště před Centrem lé-
kařské péče ve středisku Vysočina.

Na  zářijovém zasedání zastupitelstva městské části 
bylo také schváleno podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu na rekonstrukci mlatového hřiště na Horáckém 
náměstí, o  které jsem informoval v  posledním vydání 
zpravodaje. Tento krok podpořila jasná většina přítom-
ných zastupitelů, a to i z řad opozičních subjektů. Všem 
těmto kolegům chci poděkovat za korektní a věcně ve-
denou diskusi. Jak několikrát padlo i na zmíněném zase-
dání, společným cílem by mělo být vybudování dalšího 
moderního sportoviště, na které bychom mohli být ná-
ležitě hrdí. 

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části

Slovo starosty

Herní prvky  
v Duhových Polích
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Informace ÚMČ

Prodej koMPostérů
Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat doto-

vané kompostéry. K 31. 8. 2015 bylo prodáno 455 ks kompostérů 
K400 o objemu 400 litrů v ceně 790 Kč/ks a 30 ks devítisetlirtových 
kompostérů THERMOKING 900.

Rada města Brna na  základě zájmu občanů schválila nákup 
dalších 200 ks kompostérů, tentokrát typu Thermo-Star o  obje-
mu 1000 litrů. Cena jednoho kompostéru je 2350 Kč, ale vzhle-
dem k  tomu, že město tento způsob snižování organického od-
padu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 
1170 Kč. K prodeji je tedy v současné době 45 ks kompostérů K400 
objemu 400 litrů a 200 ks kompostérů Thermo-Star objemu 1000 
litrů.

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to 
být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn 
v  Brně a  žadatel musí absolvovat školení o  kompostování. Ško-
lení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanove-
ných termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské 
spalovny, Jedovnická 2, Brno. Kompostéry se prodávají následně 
po školení. Před spalovnou je možnost zaparkovat. Žádat lze pro-
střednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz) nebo te-
lefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Brna na čísle 542 174 552.

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje 
se totiž množství sváženého komunálního odpadu a  současně 
vzniká organické hnojivo. To se může využít na  zahradě nebo 
i  do  květináčů. V  konečném důsledku napomáhá kompostování 
i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu do-
chází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

Oddělení životního prostředí ÚMČ

Na své 13. schůzi 9. září 2015 rada:
• vzala na  vědomí výslednou zprávu o  vyúčtování Vavřineckých 

hodů 2015, kdy výdaje činily 394.332 Kč, příjmy činily 234.570 Kč, 
rozdíl ve výši 159.762 Kč byl hrazen z rozpočtu městské části, 

• jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2016 ve slože-
ní: Marek Viskot, René Černý, Oliver Pospíšil, Marek Gut, Oldřich  
Gardáš a Jiří Mottl, 

• schválila smlouvu o dílo se společností MORAVOSTAV Brno, a. s. 
na  plnění zakázky malého rozsahu „Výměna balkonových oken, 
oprava okapového chodníku v  bytových domech Novoměstská 
23-41 a zateplení štítové stěny bytového domu Novoměstská 19“.

Na svém VI. zasedání 17. září 2015 zastupitelstvo  
městské části:
• navrhlo Zastupitelstvu města Brna tyto změny obecně závazné  

vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2013, kterou se stanoví 
spádové obvody základních škol: rozšíření spádové oblasti ZŠ  
Novoměstská o  ulice Dudíkova, Sibiřská (lichá č. 41–103, sudá 
č. 40–64), Ječná (lichá č. 1-17, sudá 2-20) a  dále o  výuku žáků 
6.–9. ročníků z MČ Brno–Jehnice a Brno–Ořešín, uvedené lokality  
dosud patřily do  spádové oblasti ZŠ Horácké nám.; převedení 
objektu Ječná 41 ze spádové oblasti ZŠ Horácké nám. do spádo-
vé oblasti ZŠ Hudcova; odstranění objektů Ječná 43 a 45 ze spá-
dové oblasti ZŠ Horácké nám. z  důvodu duplicitního zařazené 
do spádové oblasti ZŠ Hudcova; převedení objektu Vránova 100 
ze spádové oblasti ZŠ Horácké nám. do spádové oblasti ZŠ Novo-
městská; odstranění objektu Vránova 102 ze spádové oblasti ZŠ 
Horácké nám. (objekt neexistuje); změnu chybného názvu ulice 
Úprkova na Uprkova (spádová oblast ZŠ Horácké nám.); zařazení 
objektů Měřičkova 45, 47, 49, 51 a Banskobystrická 176, 178, 180, 
182 do spádové oblasti ZŠ Novoměstská,

• souhlasilo s  návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, jíž se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška  

č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, s výjimkou změn 
v oblasti dopravy, které se týkají přenesení správy veřejně přístup-
ných účelových komunikací a dopravních ploch z města na měst-
ské části, doporučilo pověřit výkonem vlastnických práv k veřejně 
přístupným účelovým komunikacím a  dopravním plochám spo-
lečnost Brněnské komunikace, 

• požádalo Radu města Brna o souhlas s podáním žádosti o dotaci 
ze státního rozpočtu ve výši 12 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stáva-
jícího maltového hřiště při ulici Novoměstské“ v rámci programu 
„Podpora rozvoje materiálně technické základny sportu a tělový-
chovy“,

• nenavrhlo Zastupitelstvu města Brna v souvislosti s novelou vy-
hlášky č. 6/2010, k  zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, kterou se vymezují prostranství, na  nichž se zakazuje 
žebrání, žádná místa, na kterých je zakázáno žebrání, 

• nenavrhlo Zastupitelstvu města Brna v  souvislosti s  novelou  
vyhlášky č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných pro-
stranství, za  účelem zabezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku, žádná další místa, na  kterých je zakázáno požívání  
alkoholických nápojů, a  žádné další výjimky ze zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích,

• navrhlo Zastupitelstvu města Brna v  souvislosti s  novelou vy-
hlášky č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, za  účelem zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, další prostor, na  kterém je povolen volný pohyb 
psů bez náhubku a  vodítka, a  to oplocený výběh mezi hřištěm  
na  Horáckém nám. a  Novoměstskou ulicí; navrhlo také další  
prostor, na který je vstup se psy zakázán, a to sportovní hřiště při 
ulici Jandáskově s brankami na malou kopanou a basketbalovým 
košem (oplocená plocha).

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části

kdU-ČsL Řečkovice a Mokrá Hora 
ve spolupráci s místními farnostmi

zve srdečně spoluobčany

na shromáždění 
u příležitosti  

státního svátku 
vzniku samostatného 

československého státu.
Park na Palackého náměstí v Řečkovicích 

 (u kostela) 
středa 28. října 2015 v 10.00 hodin

Po skončení proběhne diskuse  
nad současnými problémy Evropy.
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Na kus řeči s evou jANoVskoU
Po  řadě neúspěšných pokusů se 
podařilo konečně získat někoho ze 
starého rodu řečkovických Bartoň-
ků pro členství v  našem zastupi-
telstvu. Můžete nám Váš rod, resp. 
rodinu, přiblížit?

Rod Bartoňků má své kořeny 
v  Králově Poli. Po  sňatku mého pra-
dědečka s řečkovickou rodačkou Ma-
rií Pokorovou se rod usazuje koncem 
19. století v  Řečkovicích. Oba moji 
rodiče z Řečkovic pocházejí, seznámili se v rámci scházení se 
hodové chasy v šedesátých letech minulého století. Já zde žiji 
od narození, prožila jsem tady své krásné dětství a dospívání 
a během svého života jsem Řečkovice neopustila.
Jako pamětník začátků zdejší demokratické samosprávy 
a  s  ní obnovenými Vavřineckými hody Vás mám dlouho-
době „zařazenou“ do  krojované Řečkovické 13. Byla jste 
účastnicí hned od prvního ročníku?

Prvních krojovaných hodů v roce 1992, kterým předcházelo 
Vavřinecké odpoledne v roce 1991, jež prakticky nastartovalo 
novou tradici řečkovických hodů, jsem účastnicí přímo neby-
la, účastnila jsem se pouze nácviků a schůzek chasy. V termínu 
Vavřineckých hodů jsem byla coby vedoucí na letním dětském 
táboře, na který jsem byla domluvená dříve, než se začala dá-
vat dohromady parta na hody. Do následného dění jsem se ale 
zapojila hned po návratu z tábora, do tehdy nově vznikajících 
akcí, jako je třeba dnes již tradiční Mikulášská besídka anebo 
řečkovické plesy. Na dalším ročníku Vavřineckých hodů jsem 
již nemohla chybět.
V  roce 2014 jste poprvé kandidovala do  ZMČ za  Sdružení 
nezávislých. Kdo Vás do voleb nominoval?

Jako osoba, která má zájem o  dění v  naší městské části, 
jsem byla oslovena sdružením nezávislých kandidátů a  roz-
hodla jsem se za ně ve volbách kandidovat.

Co nám můžete prozradit ze svého profesního či rodinného 
života?

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor zdra-
votní laborant, hned po  škole jsem pracovala v  Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparátů a  léčiv (ÚSKVBL) 
v Medlánkách, následovala práce ve Fakultní nemocnici v Bo-
hunicích a nyní pracuji v laboratoři Masarykova onkologické-
ho ústavu na Žlutém kopci. K mým zálibám patří volejbal, který 
od  mládí hraji, teď už jen v  podobě rekreační, dále mě baví 
sborový zpěv a práce s dětmi. Od poloviny 90. let jsem vda-
ná a moje rodné příjmení Bartoňková se změnilo na Janovská. 
Jelikož tak nějak pokračuji v rodinné tradici „hodového sezná-
mení“, tak můj manžel Jaroslav je jeden ze zakládajících členů 
Řečkovické 13. Máme 2 děti, dceři Zuzaně je 13 let a  synovi 
Jaroslavovi 8 let.

Jako členka ZMČ jste i členkou komise kultury. Jaký osobní 
cíl jste si v tomto ohledu vytyčila?

Prakticky pokračuji ve šlépějích svého  otce – sport a kul-
tura, věnuji se jak kulturní činnosti, tak současně činnosti 
v  řečkovickém Sokole jako cvičitelka sokolského „potěru“ 
ve všestrannosti a současně ve společenském odboru, kde po-
máhám vést taneční oddíl dětí „Pampelišky“, který, jak doufám, 
bude postupně doplňovat řady řečkovické chasy. Své síly na-
pínám k udržení tradice Vavřineckých hodů a společenských 
plesů a jiných podobných akcí. Teď po roce, kdy jsem se v ko-
misi kultury trošku rozkoukala, bych byla ráda, kdyby mohli 
v sále naší radnice vystavovat svá díla žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Universum a také třeba si dovedu představit pro občany 
naší městské části  posezení a  pozpívání u  harmoniky nebo 
cimbálu. Myšlenek a nápadů je spousta, tak uvidíme…

Evy Janovské se ptal Ivan Koláčný

Vlajka MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dobývá svět
Odpradávna bylo dobrým zvykem, že 

kam poprvé vstoupila noha člověka, byla 
vztyčena či jinak umístěna vlajka místa, 
ze kterého „dobyvatel“ pocházel. Proto 
nám přišlo poněkud smutné a  nefér, když 
náš řečkovický spoluobčan, geolog a  vul-
kanolog Mgr.  Lukáš Krmíček, PhD. stanul 
v  Antarktidě na  Ostrově Jamese Rosse vy-
zbrojen vlajkou města Brna a  nikoli naší. 
Pro další cesty do exotických končin Země 
a přilehlých planet jsme proto Dr. Krmíčka 
vybavili vlajkou naší MČ, aby šířil její slávu 
a věhlas. A hle, první vlaštovka je již zde.

Z výpravy do Himaláje jsme získali tyto 
exkluzivní fotografie  

Lukáši, bravo!
Ivan Koláčný
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Tentokrát se vrátíme  v čase o více jak 120 let. Zjistíme však, 
že krimi zprávy, lehký bulvár, či dokonce stalking se týkal i na-
šich předků. 

11. října 1892   se nádeník Anton Piák z Řečkovic pokusil  
zastřelit manželku Marii. „Manželé žili odděleně asi tři roky, man-
želka Marie se odmítala k manželovi vrátit. Ten ji stále proná-
sledoval životu nebezpečnými výhružkami, nakonec se rozhod 
l ji usmrtit. Koupil si střelnou zbraň (Gewehr) a náboje a v úterý 
11. října se odebral k domu manželky a skrze okno na ni vystřelil. 
Naštěstí projektily minuly svůj cíl, poškodily horní okraj postele, 
kde žena spala, a zaryly se do zdi. Po činu Piák utekl a zbraň  
zahodil do  rybníka. Byl zadržen četníky z  Králova Pole (von 
Gendarmerie-Posten-Commando in Königsfeld) pro zločin 
úkladného pokusu vraždy manželky a ve středu 12. října 1892 
dopraven k Zemskému soudu v Brně.“ To vše se dočetli čtenáři 
12. října 1892 v Tagesbote aus Mähren und Schlesien.

A  serióznější, ale i pravda trochu nudnější je zpráva ze  
17. října 1949, kdy byla zavedena autobusová doprava 
z Řečkovic do Ořešína. Autobusová linka začínala u konečné 
stanice tramvaje v  Řečkovicích a  vedla přes Mokrou Horu,  
Jehnice do Ořešína a zpět.

Mgr. Dana Malíková

Příroda plná barev, pozná-
vání zvířat, hry, tvoření a 
dobrodružný program jsou 
radosti, za kterými vaše děti 
nemusí jet na několikadenní 
výpravu do vzdálených míst. 
Vše mohou zažít na některém 
z  příměstských táborů na 
Lipce, které proběhnou  
o podzimních prázdninách  
od středy do pátku 28.-30.  
října. Akce na pracovišti 
Lipová je možné se účastnit 
jen ve vybrané dny.

Děti se těší na odpočinek od školních povinností, ale vy, 
rodiče, nemáte tolik dovolené, abyste s  nimi mohli v  týdnu 
volna někam vyrazit? Na podzimních příměstských táborech 
na Lipce čeká na školáky od 7 do 11 let dobrodružství v přírodě 
plné poznávání, objevování a tvoření. Vyrazí na výlet do okolí a 
mnoho zajímavostí na ně čeká také v přírodních zahradách přímo 

u pracovišť Lipky. Barvitý 
program připravují zkušení 
lektoři a děti se mohou těšit 
na setkávání se zvířaty, „hadí 
den“, jednoduché fyzikální 
experimenty a pokusy anebo 
vaření. 

„Rozhodovala jsem se  
o spoustě věcí sama a připa-
dalo mi, že mi vedoucí věří. 
Třeba, že se neříznu,“ svěřila rodičům jedna z účastnic loňského 
příměstského tábora. Samostatnost, důvěra a vzájemný respekt 
jsou tím, z  čeho jsou děti nadšené. „Dcera se na Lipce zúčastnila 
letního tábora s drakem Ládónem. Byl skvěle připravený a perfektně 
zorganizovaný. Děti moc bavil a ještě je i něco naučil, daly mu 
nejvyšší ohodnocení. Určitě je přihlásíme znovu,“ říká maminka 
Petra Horáková.

V letošním roce je možné volit z akcí, které pořádají pracoviště 
Rozmarýnek a Lipová. Novinkou je, že na pracovišti Lipová se děti 
nemusí zúčastnit všech tří dnů – mohou si vybrat jen 1–2 dny. 
Podrobné informace jsou na webu www.lipka.cz/tabory, na akce 
je nutné se přihlásit předem.

Ing. Veronika Neckařová

krátce z historie... říjen

Podzimní prázdniny na Lipce děti baví i učí. V přírodě
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ŽÁkoVskÝ VeČer
13. října v 18.00 v sále školy

   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

Zpravodaj ŘEČ má on-line verzi
Na internetových stránkách  

www.reckovice.cz 
je v provozu on-line verze zpravodaje.

Oproti tištěnému měsíčníku má aktuálnější  
informace s větším množstvím fotografií.
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Mojmír  KELBL 94 let 
Kristina  JANDOVÁ 94 let 
Vladimír  HOLÝ 91 let 
Drahomír  DANĚK 91 let 
Drahoslava  HUŠKOVÁ 91 let 
Vlasta  HRANIČKOVÁ 90 let 
Bohumír  ŠIMEK 85 let 
Bohumil  STUDENČÍK 85 let 
Ladislav  PLUHÁČEK 85 let 
Ivan  GNOJEK 80 let 
Ladislav  SOUKUP 80 let 
Bohumír  VALA 80 let 
Ludmila  HAVLÍKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

jUBILANtI – září 2015

Součástí letošního 115. výročí znovuposvěcení zdejšího kostela, 
tzv. posvícení, které se uskuteční 11. října, bude i vzpomínka 90. výro-
čí založení Jednoty čsl. Orla v Řečkovicích.

Jednota čsl. Orla, jak zněl její původní název, byla v Řečkovicích za-
ložena v roce 1925. V té době zde působil již Sokol (1900) a Dělnická 
tělovýchovná jednota (1907). 

Orelská jednota sdružovala převážně občany křesťanského za-
měření. I když ve svých počátcích neměla vlastní hřiště ani spolko-
vou místnost, zdárně se rozvíjela její činnost jak na poli tělovýchov-
ném, tak i  kulturním. Cvičilo se venku v  přírodě, hlavně v  katastru 
Na Loučkách, Na Západi a u Vránova mlýna. Od roku 1930 ve škole 
na Hapalově ulici. Kromě tělovýchovných akcí se rozvíjela i činnost 
kulturně-vzdělávací. Hrála se divadla, pořádaly se akademie a dětské 
besídky. Všechny tyto akce se konaly v hostinci Aloise Pokory, později 
známém jako restaurace U rybníka na Vážného ulici.

V  roce 1932 si řečkovičtí orli pořídili dodnes dochovaný spolko-
vý prapor. O  dva roky později (1934) jednota zakoupila pozemek 
za  dnešním gymnáziem na  ul. T. Novákové, kde si členové začali 
s nadšením a svépomocí budovat vlastní cvičiště, v jehož sousedství 
se plánovala i stavba orlovny. K té však již z důvodu vypuknutí II. svě-
tové války a pozdějšího politického vývoje po roce 1948 nedošlo.

Prvním starostou Orla byl Vavřinec Pokora, jeho funkci pozdě-
ji převzal František Majer. Po  II. světové válce byl zvolen starostou 
Dr. Ing. Ludvík Olšanský. Ve funkci jednatele se vystřídali Metoděj Ši-
kula, Václav Kotoul, Josef Stříž a Josef Tošnar.

Na  počátku padesátých let uplynulého století byla činnost Orla 
zastavena. K jejímu obnovení došlo až v roce 1991 zásluhou manželů 
Marie a Josefa Bořeckých, kterým se za pomoci JUDr Fr. Škarohlída 
podařilo v r. 1997 získat zpět i původní orelské hřiště. Prvním staros-
tou nově založené Jednoty Orel Brno-Řečkovice se stal Josef Bořecký 
st. Po jeho smrti v r. 1997 byl starostou zvolen Jiří Prchal ml. (1997-
2003). Od roku 2003 až do své předčasné a nečekané smrti 1. 4. 2013 
byl starostou Josef Bořecký ml., který má nemalé zásluhy na vybudo-
vání nového hřiště (2005) a orlovny (2007). 

V současné době má Jednota Orel Řečkovice 272 členů. Starostou 
je Tomáš Pivoňka, místostarostou Petr Bořecký. Funkci sekretáře vy-
konává Česlav Ulrich.

Hojně rozšířeným sportem je v  naší jednotě florbal, futsal a  pé-
tanque. Působí zde také badmintonový tým, zdravotní cvičení žen, 
muži hrají stolní tenis. Členové jednoty se také věnují běhu na dlouhé 
tratě. Dětem je určeno Cvičení s krtečkem. 

Jednota Orel pořádá ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. 
Vavřince a 16. skautským střediskem DUHA farní karneval, posvícení, 
svatomartinský průvod a slavení masopustu. 

Ludmila Ulrichová

Hřiště na Prumperku ožije?
Až dosud to bylo docela nehostinné místo. Zarostlé vysokou trá-

vou a keři, několik hromad odpadu, který už někdo nepotřeboval. To 
je bývalé hřiště DTJ na Prumperku. Nyní je ve vlastnictví TJ Sokol, kte-
rá má v plánu zde vybudovat nové sportoviště. Než se tato myšlenka 
stane realitou, beru za alespoň nějaký posun dohodu s řečkovickými 
skauty, kteří projevili zájem využívat hřiště pro svoje aktivity. O prázd-
ninách byl proveden první krok k jeho zvelebení. Společnými silami 
jsme plochu posekali. Nyní bude následovat postupné odklizení od-
padu tak, aby nepřišly děti k úrazu. Pak už nic nebrání alespoň částeč-
nému užívání plochy. 

I když se jedná o soukromý pozemek, může tuto plochu ke spor-
tovním aktivitám využít kdokoliv z  široké veřejnosti. Více informací 
se dozvíte v provozním řádu, který bude vyvěšen u vstupu na hřiště 
a na stránkách www.sokolreckovice.cz .

Rád bych také touto cestou požádal všechny majitele čtyřnohých 
miláčků, aby hřiště přestali využívat jako výběh pro psy. Uklouznutí 
na  produktech jejich trávicí soustavy by pro nikoho nemuselo být 
zrovna příjemné.     
    Za výbor TJ Sokol Marek Gut

jednota orel Brno-Řečkovice oslaví 90. výročí svého založení
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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

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

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

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

KOUPÍM  byt v Řečkovicích, může být i k rekonstrukci.  
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910

HLEDÁM  ke koupi dům v Řečkovicích a okolí. RK prosím nevolat. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995

HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Řečkovicích a okolí.  
T: 721 195 834

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

HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Řečkovicích 2+1 nebo 
2+kk. Prosím nabídněte. Tel.: 605 123 980

PŘEVODY družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení  
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603

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

PRONAJMU garáž ul. Novoměstská. Tel.: 737 437 619

NABÍZÍM  bezplatné ubytování - privát v Brně - Medlánkách 
za pomoc při dohledu a výpomoc při ošetřování 91 leté babičky. 
Nabídky s krátkým životopisem na michal@flow.cz , tel.: 602 711 492

HLEDÁM ošetřovatele/ku 91 leté babičky na noci, Brno - Medlánky. 
Tel.: 602 711 492

ÚKLID bytů, domů a firem, jednorázový i pravidelný.  
Profesionálně a levně. Tel.: 724 689 923, www.ladexgroup.cz

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

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

ÚČETNÍ – nabízím vedení účetnictví a daňové evidence pro živnost-
níky a menší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH, daňových  
přiznání i kontakt s úřady. Spolehlivě a za rozumné ceny.  
Tel.: 607 646 302

KOUPÍM družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví 
bez účasti realitní kanceláře. Slušné jednání. Tel.: 732 340 479

PRONAJMU garáž na ulici Kořískova v garážovém dvoře  
s uzamykatelnou bránou. Cena 2000,- Kč měsíčně.  
Tel.: 549274396, mob.: 724521733

ELEKTRO-firma hledá pracovníka na úklid kanceláří, skladu  
a dílny v nové budově v Řečkovicích ráno a dopol. Hledáme pouze  
OZP, ( SPZ) na HPP. Tel.: 605 288 520

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

ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – NOVÁ SBĚRNA v Centru služeb 
Za příznivou cenu ve spolupráci se zavedenou čistírnou. 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 724 542 493

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 garáž. stání na ul. Uprkova. Tel.: 732 162 185

DOUČUJI/VYUČUJI  francouzštinu, ruštinu, češtinu pro rusky 
mluvící, děti, studenty i dospělé. Praxe ve školství i v soukromé 
výuce. Kontakt: hanakoliskova@seznam.cz, tel.: 731 612 311

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

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE – Novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
VÝRAZNÉ SLEVY NA PŘEZUTÍ PNEUMATIK CENA OD 399,- Kč 
od 121,- Kč /kolo/ 
RENOVACE SVĚTLOMETU OD 599,- Kč 
PŘEDSEZONÍ SLEVY NA PNEUMATIKY AŽ 46% /14“ od 990,- Kč 
15“ od 1190,- Kč 
16“ od 1395,- Kč !! SOUTĚŽ S MICHELINEM O BMW X3  
+ garance dárku !!! 
!!!!NOVĚ!!!! USKLADNĚNÍ KOL ZA CENU OD 149,- Kč /kolo/   
 Tel.: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz

PLACeNÁ INZerCe
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Zápis do kroužků v Řečkovicích – Gromešova 
pokračuje! 

Do  všech již probíhajících kroužků se můžete přijít  
podívat, informujte se prosím u  vedoucího dané aktivi-
ty o  volných místech. Vše si přijďte vyzkoušet a  najít to  
nejlepší právě pro vás.

Přehled kroužků: www.ddmhelceletova.cz
 Zasílání přihlášek, dotazy: ddm.komin@seznam.cz

FRIKULÍN - klub pro předškolní děti od 2 let
Od  pondělí do  pátku pestrý program pro děti před vstupem  
do MŠ. Děti každý den zpívají, tančí, malují nebo modelují. Hrají 
si a sportují v tělocvičně nebo na zahradě. Rozvíjejí se pomocí 
logických her, stavebnic a knih. Provozní doba: 8.00 – 16.00 hod. 
Přihlášky přijímáme během celého roku. Cena: 60 Kč/hodina. 
Při pravidelné docházce speciální cena.

Akce od 15.00 do 18.00 hod.  
Prosíme o rezervace do středy před akcí.

2. 10. Výroba sešitů  
Rezervace:  Lokajová, 606 110 970, 80 Kč. Děti si vyrobí své  
originální sešity do školy, diáře nebo památníky různých 
velikostí.

3. 10. Kunštát  
Výlet, umělá jeskyně, rozhledna,  
rezervace: K. Psotová – tel. 732 325 457 

9. 10. Uspávání ježečků 
Rrezervace: K. Volfová - tel. 606 206 477, cena 80 Kč,  
hravé odpoledne pro malé děti, částečně na zahradě.  
Hry s úkoly, podzimní program.

16. 10. Indiánský podzim - zdobení tašek, lapač snů 
Rezervace: Š. Lokajová, cena (včetně tašky) 150 Kč.   
Zdobení taxtilní  barvou, korálky, výroba čelenek, logické hry.

23. 10. Dlabání dýní, dýňová polévka 
Rezervace: K. Volfová, cena 80 Kč (dýni s sebou).

6. 11.  Lampiony na zahradě s průvodem  
Rezervace: Š. Lokajová, cena 50 Kč (skleničku s sebou).   
Výroba lampiček a lucerniček, s průvodem v délce dle počasí. 
Děti bude provázet kamínek Nebojsa a drobné hádanky  
z pohádek. Na všechny děti čeká sladká odměna.  
Na akci se podílí více našich lektorů z kroužků.

Těšíme se na vaší účast.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova

www.ddmhelceletova.cz  |  telefon: 543 212 113  |  www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka FREE-COOL-IN 
Gromešova 1 – Kubova vila, Brno-Řečkovice

Začátek činnosti v našich kroužcích  
je v úterý 29. 9. 2015.

Rozvíjíme tvořivost dětí i  dospělých ve  výtvarných a  kera-
mických kurzech. Nabízíme také točení na  kruhu, dopolední  
tvoření pro nejmenší děti - Baby ateliér, Baby hňácání (keramika 
pro nejmenší od 1,5 roku s doprovodem, výtvarné akce a dílny).
Informace o  kroužcích naleznete také na  našem webu nebo 
na  vyžádání zašleme e-mailem letáček s  přehledem kroužků  
a  kurzů. Přihlašování je možné viz tel. nebo e-mail v  hlavičce 
(Mgr. Jana Podzemná).

Srdečně zveme na tyto akce:
VOSKOVÁ ENKAUSTIKA – čtvrtek 15. 10., 150 Kč,  
děti 100 Kč

ZEN TANGLE KRESLENÍ – výborný relax s využitím  
na přáníčka atp., čtvrtek 22. 10., 150 Kč, děti 100 Kč.

RÁMEČKY – kreativní zdobení, patinování, razítka,  
čtvrtek 5. 11., 300 Kč, děti 200 Kč. 
Rezervace těchto akcí: 
Jana Podzemná, tel: 725 803 059, dominocvc@gmail.com

KORÁLKOVÉ VÁŽKY – šperky - 5. 10., 220 Kč, děti 150 Kč.

MALOVÁNÍ NA SKLO – 19. 10., obrázková lahev, ovocná 
sklenice a jiné, 250 Kč, děti 150 Kč.

DÝŇOVÁNÍ, PODZIMNÍ TVOŘENÍ, DUŠIČKOVÉ VAZBY 
– 26. 10., věnce, 250 Kč, děti 150 Kč. 

Rezervace těchto akcí: 
Jana Marková, 734 100 477, markovajana@email.cz

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 
tel: 725 803 059, 608 644 313 

dominocvc@gmail.com 
www.ddmhelceletova.cz/domino

www.facebook.com/volnycas
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SPORT

Sportovní program na ŘÍJEN:

Národní házená – 1. liga mužů 
3. 10.  1. NH Brno : Tymákov 14:00 hod. 
4. 10  1. NH Brno : Nezvěstice 12:00 hod. 
11. 10.  1. NH Brno : Rokytnice 14:00 hod. 
25. 10.  1. NH Brno : Studénka 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída, městský přebor 
10. 10.  SK Řečkovice : Slovan Brno B 15:00 hod. 
24. 10.  SK Řečkovice : Chrlice 14:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 2. A třída, Brno-město 
Orel Řečkovice B a SHL Řečkovice 
hrací dny 3., 10., 24. a 31. 10., zápasy od 9:00 do 15:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

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

Zápas – volný styl 
TAK Hellas Brno 
10. 10.  Velká cena města Brna  
– mezinárodní turnaj 10:30 hod. 
aktuálně na: www.zapas-brno.cz 
(sportovní hala TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 7)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – ŽBL 
3. 10.  VALOSUN KP Brno : Trutnov 16:30 hod. 
31. 10.  VALOSUN KP Brno : Hradec Králové 15:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz 
(nová hala)

Házená – Extraliga mužů  
3. 10.  KP Brno : Dukla Praha 17:00 hod. 
17. 10.  KP Brno : Kopřivnice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz 
(stará hala)

Futsal – 1. liga 
2. 10.  TANGO Brno : Sparta Praha 20:00 hod. 
9. 10.  HELAS Brno : Vysoké Mýto 19:30 hod. 
10. 10.  TANGO Brno : Slavia Praha 20:00 hod. 
17. 10.  HELAS Brno : Hradec Králové 19:30 hod. 
24. 10.  TANGO Brno : HELAS Brno 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz 
(nová a stará hala)

Volejbal – extraliga žen 
15. 10.  VK KP Brno : Olomouc 18:00 hod. 
24. 10.  VK KP Brno : Prostějov 17:30 hod. 

31. 10.  VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz 
(nová hala)

Florbal – extraliga mužů 
11. 10.  BULLDOGS Brno : Střešovice 17:00 hod. 
28. 10.  BULLDOGS Brno : Královské Vinohrady 19:30 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz 
(nová hala)

Termínovou listinu na měsíc listopad zasílejte nejpozději 
do 15. 10. na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
předseda komise sportu a člen zastupitelstva MČ

TIP MĚSÍCE:

Basketbal – Evropský pohár
28. 10.  v 17:00 hod. 
VALOSUN KP Brno : DVTK Miškolc (HUN)

Premiérová účast basketbalistek  
z Králova Pole ve druhé  
nejvýznamnější evropské soutěži  
– FIBA Eurocupu!
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Hřiště na Horáckém náměstí 
 ještě jednou

Vážení spoluobčané a sportovci,
už v zářijovém vydání jste byli informováni o podobě rekonstrukce 
hřiště na Horáckém náměstí. Dovolte mi tedy pouze reagovat na ně-
která podle mého názoru nepřesně uváděná fakta, která se navzdory 
tomu nyní objevila v článku kolegy zastupitele Jiřího Růžičky.

Ano, opravdu není hřiště jako hřiště! To současné je staré několik 
desítek let a jeho stav tomu také odpovídá. Jeho funkční využití je tak 
značně omezené. Rekonstrukci do podoby odpovídající požadavkům 
21.století však v podstatě rozpočet naší městské části neumožňuje, 
a je tedy logické, že ve chvíli, kdy se objevila možnost financování ze 
zdrojů MŠMT a  města Brna, rozhodlo se vedení městské části toho 
využít. V  těchto případech je dobré jednat rychle, žadatelů je zpra-
vidla více než finančních prostředků. Přesto jsme, myslím, veřejnost 
ani kolegy zastupitele o  záměru toto hřiště rekonstruovat, rozhod-
ně neinformovali pozdě. O  žádné zpoždění tedy určitě nešlo. Bez 
zpracovaného projektu o finanční prostředky žádat nelze, takže jistá 
činnost je jistě namístě. Komisi sportu, která je poradním orgánem 
rady městské části, byl k posouzení zaslán materiál obsahující několik 
variant podob budoucího nového hřiště. Tato komise následně radě 
MČ doporučila variantu, která obsahuje hřiště pro fotbal s umělým 
povrchem, běžeckou dráhu pro sprint, doskočiště pro skok daleký 
a  ponechává dostatečný prostor pro hřiště na  nohejbal či volejbal 
a  tenisovou stěnu. Následně žádost o  dotaci na  rekonstrukci hřiště 
odsouhlasila rada městské části a poté i zastupitelstvo, kde pro tento 
návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé, pouze dva z nich se hla-
sování zdrželi.

Podle mého názoru vybraná varianta uspokojí nejen široké potře-
by všech vás sportujících spoluobčanů, ale je nejvýhodnější i z hle-
diska výuky tělesné výchovy na základní škole a pro rozvoj všeobec-
ných sportovních aktivit dětí i  ve  volném čase. Vedení ZŠ Horácké 
náměstí, jejíchž 960 žáků bude toto sportoviště využívat, vhodnost 
vybrané varianty potvrdilo. Jistě všichni chápeme, že se nedá vy-
hovět požadavkům všech. Jsme přesvědčeni, že schválená varianta 
nejen zachovává myšlenku víceúčelového hřiště, ale že to vlastně 
teď teprve vznikne, protože to současné už hřiště ani nepřipomíná. 
A navíc nehodláme zapomenout ani na příznivce kondičního běhání. 
V rámci rekonstrukce zelené parkové plochy právě na Horáckém ná-
městí hodláme vybudovat moderní běžeckou trasu, vhodně začleně-
nou do celého prostoru tak, jak to možná mnozí znáte ze svých cest 
po světě.

Mgr. René Černý, místostarosta 

NeNí HŘIště jAko HŘIště
Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Řeči jsme byli s velkým zpožděním naším sta-
rostou informováni o  připravené a  de iure zahájené realizaci 
akce „Rekonstrukce hřiště na Horáckém náměstí“. Naše MČ poté 
smluvně převzala od  SK Řečkovice všechna práva a  povinnos-
ti vyplývající ze stavebního povolení (pro SK Rečkovice bylo 
územní rozhodnutí č. 638 vydáno 29. 1. 2013 a stavební povolení 
14. 5. 2013). Je zřejmé, že prezentovaná budoucí podoba hřiště 
je „šitá na míru“ především našim fotbalistům.  

I  přes uvedené skutečnosti jsme velice rádi, že naše měst-
ská část brzy získá další moderní sportoviště, a  tím se naplní 
i naše dlouhodobé přání a úsilí. Konstatujeme však, že se jedná  
o veřejné sídlištní sportoviště, u kterého je bez stanoviska ostat-
ních místních škol, sportovních klubů a jednot, a také bez vědo-
mí širší sportovní veřejnosti zásadně měněn rozsah a obsah jeho 
osvědčeného funkčního užívání.

Omlouváme všem našim příznivcům, členům naší jednoty 
Sokol, atletům a ostatní sportovní veřejnosti za to, že jsme pro 
vás nedokázali při mnoha jednáních na  naší radnici zachovat 
osvědčenou podobu standardního sídlištního víceúčelového 
sportoviště s  plochami pro míčové hry a  atletickým oválem,  
které je dodnes vámi všemi takto hojně užíváno. 

Pevně věříme, že bude dodržen i  daný příslib a  nové spor-
toviště budou moci společně s  fotbalisty užívat i žáci všech 
místních škol, členové dalších sportovních klubů a jednot včet-
ně vás všech, kteří považujete pohyb za nezbytnou součást 
zdravého způsobu života a rádi pravidelně poblíž svého domova 
sportujete.

Při projednávání v  orgánech města Brna a  na  Ministerstvu 
školství mládeže a  tělovýchovy ČR se bude rozhodovat o  při-
dělení finančních prostředků na tento projekt. Protože nám jde 
především o  získání všeobecné shody se sportující veřejností 
a dosažení co nejvyšší míry obecné prospěšnosti, budeme celý 
proces nadále pozorně sledovat.

Ing. Jiří Růžička,  
starosta TJ SOKOL Řečkovice  

za Sdružení nestraníků
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Tentokrát jsem využil slabé 
chvíle svého známého, člověka, 
jehož znám již řadu let, Patrika 
Vlčka z Vránova mlýna, abych se 
k  němu vetřel s  několika otáz-
kami, které mě už dlouho pálí 
na  jazyku. S  Patrikem jsem se 
seznámil prostřednictvím tvor-
by jeho otce, akademického 
sochaře Miloše Vlčka, a byl jsem 
účasten i  rané fáze jeho tvorby 
na  Mokré Hoře. Dnes je Patrik 
dospělý muž (nar. 1970), je že-
natý a se svojí ženou Klárou mají 
tři děti. S léty se Patrik svým vzezřením a často i vystupováním 
víc a více podobá bájnému muži z biblického údobí. Jak jsem 
se utvrdil při svých rozhovorech s ním, křesťanství v čisté a žité 
podobě je jeho cesta i cíl.  Zde též nachází inspiraci pro tvorbu 
a oporu při hledání optimální varianty společenského života. 
A tou je, podle jeho slov, návrat k časům, kdy svět stál na gene-
racemi ověřených ideálech a principech a vážil si skutečných 
lidských hodnot. 

Patrikův dosud nezastřešený rodící se ateliér v přírodě vedle 
Vránova mlýna připomíná svou bytelností zdí, pilířů a sloupů 
historickou románskou stavbu. Stejný duch uplynulých věků 
prostupuje rozpracované a hotové sochy. Nedávné společen-
ské a kulturní akce, jichž byl Patrik Vlček iniciátorem a organi-
zátorem, mě nenechaly na  pochybách a  vedly mě, abych se 
ho zeptal:      

Mám pocit, Patriku, že v  uplynulých letech stále patrněji 
vystupuje ve Vaší veřejné, ale i umělecké činnosti do popře-
dí pozitivní vztah k  dobám dávno i  nedávno minulým. Je 
tomu tak, nebo se mýlím?

Máte pravdu. Tento můj pozitivní vztah k monarchii využí-
vám k načerpání co nejvíce informací o historii míst, kde žije-
me. Pokouším si doplnit léty zamlčovaná a překrucovaná fakta 
a poskládat si tak věci především ve vztahu k vlastní minulosti. 

Nejste jistě sám, kdo v  dnešní době politické nestability  
a pseudodemokracie hledá východisko směrem ke společ-
nosti ctící tradice, morální hodnoty a slušnost v mezilidských 
vztazích. Zdá se, že ideálním stavem pro terapii současné  
společnosti může být monarchie, jež v našich myslích právě 
tyto ideály ztělesňuje. Patříte i Vy k této skupině lidí?

Ano, a abych navázal na předešlou odpověď. Tím, že se člo-
věk snaží zůstat takový, jakým ve skutečnosti je, je asi logické, 
že právě v dnešní době sprostoty a hulvátství se znovu vrací 
k časům, kdy se lidé zdravili a vážili si jeden druhého. Zkrátka, 
měli se rádi, svoji rodinu ctili a ctili své hospodáře, ztělesněné 
představiteli zemské šlechty, církve, a  především panovníka 
jako hlavního svorníku lidského společenství. Navíc si myslím, 
že po  stu letech uzrál čas, abychom se nebáli navázat na  to 
dobré, co naši předkové museli opustit. 

V  čem spatřujete největší přednosti monarchie před  
republikou?

Jsem přesvědčen, že monarchie dá člověku radost a hlavně 
lidskost. To republika neumí. Uvedu příklad: kdy se společnost 
může opravdu radovat napříč generacemi, vyznáním či poli-
tickou orientací? V  republice maximálně když vyhraje Česko 
v  hokeji, a  to nakonec stejně mnohdy skončí vandalstvím. 
Naproti tomu Velká Británie a každá jiná současná monarchie 

se pokaždé raduje z narození 
potomka královské dynastie. 
Napříč celou společností. Je 
to oslava rodiny a lidství. Kdy 
to můžeme my tady s  naši-
mi prezidenty zažít? Navíc si 
myslím, že monarchie tím, že 
je spjata s hlavou panovníka 
a tím pádem víc se svoji histo-
rií, tudíž svými kořeny, daleko 
lépe drží v jednotě a nenechá 
se jen tak z vnějšku rozházet. 
Vidíme to na  současném ce-
losvětovém politickém dění. 
Mnohem méně stabilní se jeví republiky než monarchie.

Jaký typ monarchie (absolutistická, konstituční či jiná) by 
byl podle Vás vhodnější?

V těchto otázkách jsem velmi rezervovaný. Především si my-
slím, když se podívám kolem sebe, na nás, že jsme neomalení, 
nevychovaní, hrubí k  sobě navzájem, k  životnímu prostředí.  
Ale zpět k Vaší otázce. Asi bychom si takto zasloužili trochu té 
absolutistické monarchie. Vždyť koneckonců základy moder-
ního státu položila naše panovnice, velká žena Marie Terezie. 
Mnoho vymožeností, které dnes tak hojně užíváme, vzniklo 
za jejího panování.        Království, monarchie pro mě existuje 
souběžně se současným systémem. Je to jako přemalovaný 
obraz či gotická socha plná pozdějších přemaleb. V jádru je to 
ale stále totéž, mnoho staletí trvající dílo.

Domníváte se, že důsledná rodová výchova k  vládnutí již 
od dětství zaručí, že na post vladaře nezasedne třeba psy-
chopat?  Dějiny znají i takových případů řadu.

Co nám zaručuje přímá volba prezidenta podle výsledků 
poslední volby? Kdo usedl na hrad českých králů….? Myslím si, 
že žádný ze současných  politiků (mimo těch patřících ke staré 
zemské šlechtě) by neobstál lépe. To jest na Vaši otázku - zajis-
té, vládnutí, moc a moudré hospodaření se dá jedině podědit. 
To se za jeden život naučit nedá.

Jste zastáncem legitimismu, nebo byste dal přednost nové-
mu výběru panovníka či panovnice?

Jsem legitimista - ctím rodovou posloupnost. Pokud jed-
nou u nás náš panovník zasedne, budu šťastný, když to bude 
potomek  Přemyslovců, Lucemburků i  Jiříka z  Poděbrad. To 
znamená - buď Karel  Habsbursko-Lotrinský, vnuk našeho  
prozatím  posledního krále a  císaře, blahoslaveného Karla I., 
nebo některý z  jeho potomků. V  jejich žilách koluje též krev 
středověkých českých králů.

Lze očekávat ve Vaší umělecké tvorbě další a výraznější vliv 
příklonu k monarchii?

Rád bych ve  všem, co dělám, sledoval cestu, kterou (jak 
jsem již uvedl na začátku tohoto rozhovoru) jsem již nastoupil 
v dětství a byla mi dána Nejvyšším a mými milovanými rodiči. 
Jinými slovy, cítím se k monarchii velmi přikloněn a tento pocit 
se ve mně stále více prohlubuje a upevňuje. Kéž by tomu bylo 
i nadále.

Díky Vám, Patriku, a ať se Vám Vaše sny jednou splní. 

S akademickým sochařem Patrikem Vlčkem  
rozmlouval Dr. Ivan Koláčný

Návštěvou u akademického sochaře a monarchisty Patrika Vlčka
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Hudební inspirace  
v obrazech a sochách  
Borka Bayera

Výstava u  příležitosti 
nedožitých 90. narozenin malíře 
a  sochaře Borka Bayera (1925 - 
2012) nabízí díla, jimž dala vznik-
nout silná emoce z  hudby a  její 
interpretace. Výtvarníkovým 
výrazným inspiračním zdrojem 
byla kyjovská oblast, její hudba 
a folklór.

Ohlas hudby od  cimbálových variací přes Beethovena,  
Dvořáka až po Leoše Janáčka, její dynamika a barvitost – hlas 
trubek i  tesknota smyčců, virtuozita klavírů i  čistá abstrakce 
tónů zve vnímavého diváka k „poslechu“ této písně domova.

Výstava v Řečkovicích na radnici je pro své prostorové mož-
nosti jen malým tematickým výběrem z  širokého tvůrčího  
záběru autora, jehož tvorba byla dramatickou ságou o smys-
lu a úskalích života, inspirovaných přírodou, ženou, uměním,  
divadlem, lidskou prací, životní filosofií i vírou.

Výstava bude zahájena v pátek 9. října v 17 hodin a po-
trvá do  neděle 18. října 2015. Otevřena pro veřejnost bude  
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hod. 
a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.

Na setkání se těší Komise kultury RMČ.
Vladislav Musil,  

předseda komise

Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora srdečně zve na  
představení pro děti, které se uskuteční ve  čtvrtek dne 15. 10. 
2015 v 16:00 hodin na řečkovické radnici, Palackého náměstí, Brno.  
Hraje Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka. 

Děti se mohou těšit na  pohádku nazvanou Pohádkové ko-
čičiny v  podání Sandry Riedlové a  Zdeňka Ševčíka. Příběh  
vypráví o opuštěném kocourkovi, kterého se ujmou dobří lidé, 
s nimiž pak prožívá veselá dobrodružství. 

Dětské přeDstavení

 

 

HORTUS Sdružení zahrádkářů Brno-21 

Vás srdečně zve na tradiční 

VÝSTAVU  OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN 

30. 10. – 2. 11. 2015 

(vždy 9-17 hod.) 

sál pivovaru v Řečkovicích 


