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Rekonstrukce parku a nové parkoviště na Palackého náměstí
• Stavba je navržena pouze na místě stávající asfaltové
plochy,
• v územním plánu se jedná o funkční plochu „plochy
komunikací a prostranství místního významu“,
• dle platného územního plánu nelze jinde v blízkém
okolí parkoviště umístit,
• stavba se nedotkne stávajícího parku, jehož revitalizace
bude řešena samostatným projektem,
• součástí parku bude i nové dětské hřiště,
• pro financování parkoviště hlasovalo v prosinci 2014
18 z 21 zastupitelů napříč politickým spektrem.
Jedním z dílčích cílů, které si naše městská část vytkla pro toto
volební období, je zlepšit složitou situaci s parkováním na exponovaných veřejných místech, jakými jsou například parkoviště před
Centrem lékařské péče na Vránově ulici nebo prostor na Palackého
náměstí. Druhé jmenované místo spadá do historického jádra
Řečkovic, jehož součástí je i budova radnice, kostel, restaurace nebo
areál bývalého pivovaru. Právě tyto provozy potom z logiky věci vytvářejí často velmi akutní potřebu alespoň základního počtu parkovacích míst. O souběhu událostí, kdy se v jednu chvíli koná například
pohřeb v kostele a svatba na radnici, asi netřeba mluvit, to je spíše
mimořádná situace.
O tom, že „šuškanda“ a realita jsou dva naprosto odlišné pojmy,
se čas od času přesvědčí asi každý z nás. Jedním z případů z poslední doby, kdy si dosti originální teorie částečně žijí svým vlastním životem, je právě záměr vybudovat na stávající nevzhledné asfaltové
ploše na Palackého náměstí parkoviště pro veřejnost. Během několika posledních týdnů jsme se na radnici setkali i s takovými názory,
že snad chceme zabrat stávající zeleň umístěním parkoviště někam
do středu náměstí či připravujeme jiné obdobně divoké varianty. Je
přitom vhodné uvést, že ještě v prosinci 2014 hlasovalo pro způsob
financování nového parkoviště celkem 18 z 21 tehdy na zasedání přítomných zastupitelů. Až následně se objevily spíše zbytečné obavy,
až fámy, týkající se cílové podoby řešeného území.
Nic tajného ani revolučního se přitom na Palackého náměstí
nechystá. Vedení radnice opakovaně zdůrazňovalo důvody, proč je
parkoviště potřeba, a hlavně v jakém místě má vzniknout. Pokud se
na inkriminované místo podíváme nezaujatě, těžko můžeme hovořit o nutnosti záchrany „hřiště“ nebo o výrazných zásazích do zeleně.
Ve skutečnosti se totiž jedná o asfaltovou plochu, na které například
ve víkendové špičce už dnes auta nelegálně parkují, a o nepříliš váb-

Auta nelegálně parkují také na asfaltovém hřišti

Umístění parkoviště do ortofotomapy

ně vyhlížející objekt bývalé hasičky. Také na obousměrné komunikaci
před kostelem a před restaurací Svatovavřinecký dvůr v současnosti
auta stávají v rozporu se zákonem. Navíc platný územní plán v místě
dnešní asfaltové plochy vymezuje funkční plochu „plochy komunikací a prostranství místního významu“, která je tak i v tomto dokumentu
zřetelně oddělena od funkční plochy „ZP“ – „plochy parků“.
Zároveň z podoby rozpočtu městské části na rok 2015 vyplývá, že
se připravuje také projekt rekonstrukce stávajícího parku na Palackého náměstí, tzn. části hned vedle asfaltové plochy. Parkoviště bude
od parku citlivě odcloněno živým plotem. Původní asfaltová plocha
se dvěma pískovišti nikdy nebyla určena k rekonstrukci do podoby
moderního a atraktivního dětského hřiště (viz také odstavec výše
a zmínka o územním plánu). Těžko by přitom mohl někdo věrohodně tvrdit, že by se současné nebo minulé vedení radnice stavělo
k dětským hřištím a sportovištím zrovna zády. To lze doložit velice
solidním počtem nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných hřišť
v posledních 10 let. V rámci zmíněného projektu rekonstrukce parku
bude nové dětské hřiště zapracováno i zde a také toto přesunutí do
skutečné zeleně není nikterak nová myšlenka, počítalo se s tím už
v minulém volebním období. Projekt rekonstrukce parku bude letos
představen veřejnosti alespoň ve dvou variantách a v ideálním případě, podaří-li se vyčlenit dostatek peněz, uskutečněn již v roce 2016.
Mgr. Marek Viskot, starosta
Mgr. René Černý, 1. místostarosta

Nové hřiště by po rekonstrukci parku mělo vypadat skutečně lépe než tato plocha
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Informace ÚMČ
Zprávy z rady a zastupitelstva městské části
Na své 6. schůzi 25. března 2015 rada:

•
•
•

•
•

schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky
a nebytové prostory) a movitých věcí s Gymnáziem Brno-Řečkovice za účelem pořádání studentské slavnosti Majáles dne 1. 5.
2015,
schválila dodatky č. 2 ke smlouvám o komplexní údržbě veřejné
zeleně a komplexní údržbě komunikací se společnostmi FALKY,
spol. s r. o. a ŠIMEK 96, spol. s r. o.,
schválila uvedení plochy o výměře 8 m2 na části parcely č. 2414/3
v k. ú. Řečkovice na Palackého náměstí u domu č. o. 18a (cukrárna
Větrník) jako předsunutého prodejního místa s prodejní dobou
od 10 do 20 hodin a sortimentem cukrářského zboží v příloze
k nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává
„Tržní řád“,
souhlasila s úpravou dopravního značení obnovovaných ploch
v ulici Družstevní, a to s jednosměrným provozem a s obytnou zónou v místě odbočení před ulicí Renčovou, s ukončením obytné
zóny a jednosměrného provozu při vyústění u budovy gymnázia,
nepožaduje zařazení městské části do systému rezidentního parkování a žádá realizaci zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brně.

Na svém IV. zasedání 9. dubna 2015
zastupitelstvo městské části:

•
•
•
•

•

vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, a Obvodního oddělení policie ČR, Brno-Královo Pole o bezpečnostní
situaci v městské části za období od 1. 1. do 31. 12. 2014,
souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na rok 2015 ve výši 2 mil. Kč bez nároku
na finanční prostředky z rozpočtu města Brna na akci „rekonstrukce zahrady MŠ Brno, Měřičkova 46“,
nesouhlasilo se změnou funkčního využití pozemků p. č. 628/1,
628/2 a 628/3 v k.ú. Mokrá Hora z návrhové plochy pro rekreaci (R)
na stabilizovanou plochu bydlení čistého (BC),
nepožadovalo změny v příloze obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně, a ponechává tedy podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v MČ bez omezení,
nenavrhlo žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby
pouze v určeném čase.
Ing. Oliver Pospíšil,
místostarosta

Omezení v dopravě – termíny blokového čištění
Stavební práce na Vránově ulici stále probíhají. Rekonstrukce
plynového potrubí na Ječné ulici pokračují podle plánu, komunikace
jsou již průjezdné bez uzavírek, veškeré práce by měly být hotovy
do konce letošního května.
Přinášíme další termíny blokového čištění místních komunikací.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu
s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným
silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem
čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude
stanovena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel zajišťuje
firma Černý, odtažená vozidla jsou umísťována na odstavnou plochu
(parkoviště) na adrese Drážní 9, Brno-Slatina, areál firmy „Karel
Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77,
zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.
Čištění vozovek pro městskou část zajišťují společnosti Šimek
96, spol. s r. o., odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708,
a FALKY, spol. s r. o., odpovědný pracovník pan Švancara,
tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se
čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního
prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon:
541 421 725 nebo 541 421 745.
Na Vránově ulici a souvisejících ulicích bude z důvodu stavebních
prací čištění probíhat dle průběhu stavby.
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč.
parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA,
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a
1–19 - obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19
a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 27. 5., 2. 9. a 13. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM.,
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ,
RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 1. 6., 7. 9. a 16. 11.

BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA,
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů,
ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ
vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč.
parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 3. 6., 9. 9. a 18. 11.
BLOK č. 4
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště,
LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ
1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK,
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 28. 5., 3. 9. a 13. 11.
BLOK č. 5
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11,
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ
KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část,
ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 2. 6., 8. 9. a 16. 11.
BLOK č. 6
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ,
KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY
ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ,
ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 4. 6., 10. 9. a 18. 11.
Ulic a parkovišť neuvedených výše se bude čištění týkat až v pozdějších termínech, o kterých vás budeme informovat v dalším čísle
zpravodaje. Kompletní přehled termínů blokové čistění je uveden
na webu úřadu MČ.
Ing. Oliver Pospíšil,
místostarosta
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Ještě jednou k čištění komunikací
V minulém čísle časopisu ŘEČ jsme byli místostarostou informováni
o čištění komunikací v naší městské části. Dozvěděli jsme se mimo jiné to, že
čištění nebude začínat v 8 hodin ráno, ale až o hodinu později. Výhodou tohoto
posunu je to, že díky jedné hodině navíc budeme moci lépe přemístit své vozidlo. K danému článku považuji za vhodné uvést několik souvisejících informací, nabízejících jiný úhel pohledu a doplnění údajů s ohledem na skutečnost,
že článek opomněl jednu podstatnou informaci. Začněme tedy tím, co v článku uvedeno nebylo. Je jím zimní úklid základního komunikačního systému
(tzv. ZÁKOS), který vždy po zimním období provádí společnost Brněnské
komunikace, a. s. Konkrétně na ulici Měřičkova byl tento úklid proveden již
19. března. Pravidla pro tento úklid stanovuje jeho zadavatel, tedy Brněnské komunikace, a. s. Letošní pravidla byla ta, že úklid byl proveden v době
od 8 do 16 hodin. Jelikož článek vyšel až v dubnovém čísle vydání časopisu
ŘEČ, logicky se touto věcí nezabýval, nicméně považuji za vhodné,
abychom byli o této věci rovněž informováni, neboť není zcela zřejmé, zda
se pro další zimní úklid v roce 2016 podaří dojednat jiný čas provádění než
současných 8 – 16 hodin.
Další věcí, která stojí za zmínku, je již zmíněná úprava času. S ohledem na charakter ranní
špičky v našem městě, která je svým způsobem
atypická, neboť dochází ke sloučení špičky
pracujících a špičky školáků, nepovažuji posun
zahájení blokového čištění z osmé na devátou
hodinu za příliš zásadní, neboť v těchto dobách je většina produktivních (či studujících)
obyvatel již v příslušném procesu. Za daleko
užitečnější bych naopak považoval to, aby
došlo k úpravě časového období provádění
čištění tak, aby tato doba byla výrazně zkrácena, s ohledem na časový plán práce. Tedy jinak
řečeno, za mnohem přínosnější bych považoval to, aby příslušná ulice či parkoviště nebyly
blokovány celý den, ale třeba jen část dne
(např. dopoledne). O tom, že lze takto postupovat, svědčí přiložená fotografie,
pořízená v neděli 5. dubna 2015 na parkovišti u zastávky Tylova. Věřím, že tuto
změnu v rámci pravidel blokového čištění bychom uvítali mnohem více, než
hodinový posun zahájení čištění, a proto budeme takovou změnu navrhovat
a prosazovat.
Mgr. Ondřej Vít, zastupitel za TOP 09

Pálení zahradního odpadu
v naší městské části
Na minulém jednání zastupitelstva naší městské části, které se konalo
dne 9. 4. 2015, bylo jedním z bodů vyjádření naší městské části k vyhlášce statutárního města Brna, která pálení suchého rostlinného materiálu
upravuje. K tomuto bodu se vedla poměrně dlouhá diskuse, která však
nakonec vyústila v závěr, že pálení suchých rostlinných materiálů bude
probíhat stejně jako doposud, tedy bez jakéhokoli omezení. V naší městské části tak platí, že suché rostlinné materiály lze spalovat ve kterýkoli
den a ve kteroukoli dobu. Samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem o ochraně ovzduší, který stanoví, že
každý je povinen omezovat znečišťování ovzduší a též mu předcházet
a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.
Chtěl bych se ale vrátit k diskusi, která samotnému hlasování předcházela. V ní padly názory, že v některých částech naší městské části
vznikají určité neshody, neboť dochází k pálení odpadu zrovna ve chvíli,
kdy na sousední zahradě visí čisté prádlo. Proto byly ze strany některých
zastupitelů navrhovány konkrétní dny, ve kterých má být pálení umožněno (a naopak v ostatní dny zakázáno). Pohledem do přílohy vyhlášky
upravující pálení zahradního odpadu zjistíme, že striktní pravidla pro
pálení jsou přibližně v polovině městských částí, ve zbytku jsou pravidla
bez omezení. Přístup je tedy individuální v každé městské části a vychází
do jisté míry z historického vývoje a zkušeností. Vzhledem k tomu, že
z úst vedoucího oddělení životního prostředí zaznělo, že za loňský rok
byla podána pouze jediná, a navíc ústní stížnost na pálení zahradního
odpadu, hlasovala většina zastupitelů pro ponechání stávajících pravidel. Pokud by se však ukázalo, že stávající pravidla nevyhovují, jejich
úpravě se samozřejmě nebráníme. Závěrem proto výzva všem, kterým
současná pravidla nevyhovují či mají jakékoli špatné zkušenosti, nechť
svůj názor sdělí a obrátí se na příslušné pracovníky úřadu naší městské
části, nejlépe písemně.
Mgr. Ondřej Vít, zastupitel za TOP 09

Vysvětlení k době trvání
blokového čištění
Určitě jsme všichni rádi za každý podnět, který povede ke zlepšení
situace kolem blokového čištění, především doby jeho trvání. Musím
ovšem upozornit, že poznatek pana kolegy zastupitele Mgr. Ondřeje Víta,
vychází z poněkud nepřesného zjištění o době trvání čištění v Králově
Poli. To zde probíhá na většině území od 8.00 do 16.00 hodin. Zveřejněná fotografie, na které je uvedena doba trvání od 8.00 h do 11.00 h,
je z úseku Zagreb – Tylova, kde je uplatněn zvláštní režim. Jistě rádi
posoudíme, zda i my nemáme v MČ podobná místa. Bude se ale
v každém případě jednat spíše o výjimečnou lokalitu.
Zároveň bych rád upozornil, že při provádění blokového čištění probíhají i jiné doprovodné činnosti, které využívají nepřítomnosti jinak
zaparkovaných aut. Jedná se o čištění přilehlých chodníků, Brněnské komunikace čistí boční kanály, Brněnské vodovody a kanalizace čistí kanály
uprostřed vozovky, probíhá kontrola veřejného osvětlení a nakonec kontrola a přebírání vyčištěných ulic pověřeným pracovníkem úřadu městské části. Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli netrvat na dřívějším
ukončení blokového čištění, ale posunuli jsme jeho začátek na 9 hodinu.
Výhody tohoto posunutí jsem již dostatečně vysvětlil v minulém vydání
Řeči.
Děkujeme Vám všem za pochopení a trpělivost ve dnech, kdy je nezbytná očista a údržba našich společných komunikací.
Mgr. René Černý, místostarosta

Kam s bioodpadem v Brně
– kompostovat, odvézt do sběrného
střediska, nebo pálit?
Podle novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je obec mimo
jiné povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů. Tuto svou povinnost město Brno plní prostřednictvím sítě 37 sběrných středisek odpadů, ve kterých mohou občané
biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností bezplatně uložit. Zde je možné za stejných podmínek odložit i použité rostlinné oleje. Kontejnery na biologický odpad však nejsou rozmisťovány na
veřejná prostranství. Připomínáme, že řečkovické sběrné středisko se
nachází pod silničním mostem v ul. Hapalově, naproti železniční stanici.
Seznam všech brněnských sběrných středisek je k dispozici na stránce
www.sako.cz/sberna-strediska/cz/.
Vhodnou metodou, jak se bioodpadu zbavit a přetvořit ho na hnojivo, je kompostování. To lze provádět jak tradičním způsobem na hromádce na zahradě, tak i s pomocí kompostérů. Dotované plastové
kompostéry je možné zakoupit od města Brna. Bližší informace zájemci
získají na stránce www.miniwaste.cz a na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna (Ing. Josef Černý, tel. 542 174 552).
Další možností, jak se bioodpadu, přesněji řečeno suchých rostlinných materiálů ze zahrádek zbavit, je jejich spalování za podmínek
stanovených brněnskou vyhláškou č. 21/2011 v její platné verzi. V její příloze jednotlivé městské části uvádějí, zda vůbec a za jakých podmínek
lze tuto činnost vykonávat. Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
v minulosti žádné omezení nestanovila. V současné době se připravuje další novelizace uvedené vyhlášky, a městské části mohou podmínky spalování nově stanovit. Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora projednalo na svém IV. zasedání dne 9. 4. 2015 návrh uvedené
novely a přijalo usnesení, podle kterého podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů v této městské části zůstanou i nadále bez
omezení. Novelizovaná vyhláška začne platit až poté, co ji schválí Zastupitelstvo města Brna, což zřejmě nebude dříve než v září roku 2015.
Při spalování rostlinného odpadu je ovšem třeba mít na paměti, že
se jedná o činnost, která může obtěžovat ostatní obyvatele, a proto
na ni pamatuje ve svém ustanovení rovněž občanský zákoník (zákon
č. 89/2012 Sb., v platném znění). Ten v § 1013 mj. praví, že vlastník se
zdrží všeho, co působí, že kouř a jiné podobné imise vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí
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Na kus řeči s Richardem FOLTÝNEM
Richard Foltýn (ODS) je zastupitelem teprve
druhé funkční období, přesto se za dobu několika málo let stal v Řečkovicích a Mokré Hoře
nepřehlédnutelným a těžko nahraditelným
propagátorem sportu a sportovních organizací.
Když jsem Tě posledně po zastupitelstvu
upozorňoval, že jsi na řadě s rozhovorem,
trochu jsi mě zaskočil konstatováním, že
s Tebou byl rozhovor v Řeči nedávno. Měl
jsem sice také takový pocit, ale nedalo mi to,
a podíval jsem se do archivu - rozhovor vyšel v červnu 2011. Čas uhání
netušenou rychlostí a pro nás je to ideální moment k ohlédnutí za
4 lety Tvého osobního i funkcionářského života. Podařilo se Ti
v premiérovém funkčním období naplnit Tvoje tehdejší představy?
Myslím, že celkem podařilo, a že ty představy to i předčilo. Minulé
volební období jsem byl totiž zvolen nejenom do zastupitelstva, ale
stal jsem se i členem sedmičlenné rady městské části, což mě pozitivně
překvapilo a dalo mi možnost dění v naší městské části sledovat dopodrobna a podílet se na jejím rozvoji. Navíc mi byl svěřen i post předsedy
sportovní komise, což je moje srdeční záležitost. Vážím si také toho, že
moje čtyřleté působení v místní samosprávě hodnotili místní občané
a organizace převážně kladně a dali to najevo i v loňských komunálních
volbách.
Jsi generálním manažerem a předsedou představenstva
extraligového basketbalového oddílu Valosun KP Brno. Jak se stane
člověk generálním manažerem takového oddílu?
Prvně musím říct, že název této pozice sice zní velice vznešeně, ale je
to post spíše za trest. Do klubového představenstva mne před pěti lety
přivedl tehdejší předseda a hlavní sponzor, bývalý basketbalový reprezentant Martin Šibal. V té době a vlastně i nyní působily v mládežnických
kategoriích obě moje dcery a já se snažil klubu pomáhat svými dlouholetými zkušenostmi ze sportovně-manažerského prostředí. Hned po prvním roce mě však požádal, zda bych po osmi letech, co klub šéfoval on,
nepřevzal zodpovědnost za celkový chod oddílu já. A protože hrozilo, že
by s jeho odchodem mohl mít tento sportovní klub s padesátipětiletou
tradicí velké problémy, tak jsem kývnul. A od té doby už klidně nespím...
Jak tomu mám rozumět?
Velice jednoduše. Sehnat v dnešní době každý rok 8 - 10 milionů korun na pokrytí celkového rozpočtu, aby se udržela nastavená výkonnost
elitního týmu i navazujících mládežnických kategorií, je někdy nadlidský
úkol. Navíc jde o velice nevděčnou, ale přitom psychicky velice vyčerpávající práci s obrovskou zodpovědností a organizační, marketingovou
i legislativní dovedností.
V tisku nedávno proběhla dokonce informace, že uvažuješ o ukončení spolupráce.
Ano, to bylo v souvislosti s výkony a výsledky elitního týmu žen v nejdůležitějších fázích sezony, a nikdo by se mi nemohl divit. Vzhledem
k vynaloženým prostředkům do širokého a kvalitního kádru jsme i přes
výbornou hru a třetí místo po základní části nakonec ničeho nedosáhli!
A to samozřejmě bude mít zase vliv na jednání s partnery pro příští sezonu i na metodicky přidělované dotace. Přitom jsem už několikrát chod
klubu zachraňoval z rodinného rozpočtu, upozadil jsem kvůli tomu podnikatelské i další aktivity a dvakrát zdravotně zkolaboval…
A jak jsi se tedy rozhodl…?
Šíleně – jdu do toho dál a navíc bych chtěl do Králova Pole poprvé
v novodobé historii přivést EUROCUP, druhou nejvýznamnější evropskou pohárovou soutěž. Navíc VALOSUN KP Brno nejsou jenom extraligové ženy, ale mám zde zodpovědnost také za šestnáct dalších kategorií,
za dvěstěpadesát děvčat, co se u nás tomuto sportu věnují, za více než
dvacet obětavých trenérů, zodpovídám se i rodičům, co do toho investují
čas i peníze, a v neposlední řadě i příznivcům a partnerům, kteří nás podporují a utvrzují v tom, že ta práce i úsilí mají nějaký smysl.

Tvůj přehled o sportovním prostředí přesahuje nejen hranice naší
městské části, ale i města Brna. Jak hodnotíš situaci brněnského
vrcholového sportu?
Možná překvapím, ale optimisticky. Bývalá i současná koalice městského zastupitelstva podmínky pro vrcholový sport výrazně posunula
k lepšímu, i když ve srovnání s kulturou a některými jinými městy ještě
zaostáváme. Nicméně nebýt výrazné podpory od města a také spolupráce všech významných brněnských klubů v rámci společné UNIE, asi
by měli všichni mnohem větší problémy, protože v ekonomicky nejisté
době, než se vyřeší financování sportu celkově, to nemá nikdo jednoduché. Přitom udržet dnešní děti a mládež u sportu a ještě jim dávat za příklad kvalitní seniorský tým s řadou vlastních odchovanců by si zasloužilo vyznamenání pro všechny, kterým se to daří. A výsledky i úspěchy
se v Brně už viditelně dostavují nejenom u mládeže. Kometa je už delší
dobu hokejovým i společenským fenoménem, Zbrojovka pod novým
majitelem začala razit smysluplnou koncepci s dobrým výhledem do budoucna a také ožívají myšlenky na “Lužánky“, házenkáři zažívají nejpovedenější sezonu v historii, zpět na scéně je mužský basketbal, dlouhodobě
úspěšná je brněnská atletika, badminton i baseball. A o tom, že je zájem
se pořád zlepšovat, svědčí i ta moje nespokojenost s pátým místem, přitom co by za tohle umístění v jiných městech nebo klubech s mnohem
vyššími rozpočty dali.
Zpátky do Řečkovic. Která z místních sportovních či společenských
událostí je Ti nejbližší, která by podle Tebe stála za zmínku?
Tak těch akcí je asi víc a je dobře, že k těm již zavedeným stále přibývají i další nové a zajímavé. Z těch společenských určitě stojí za zmínku
tradiční Vavřinecké hody, plesy v místní sokolovně, oblíbený Dětský den
za radnicí a řada koncertů v amfiteátru za kostelem. Z těch sportovních
bych asi jmenoval oblíbenou anketu Sportovec roku MČ a Sportovní
dětské odpoledne. Nově jsou to také různé turnaje a akce pro veřejnost
- např. v pěkném orelském areálu, plaveckém bazénu, či interiérovém
golfu. Na některých se organizačně podílím, ale hlavně je všechny i s celou rodinou velice rádi navštěvujeme.
Vidím, že jsi zapálený organizátor, nebo také ještě aktivně sportuješ?
No, jestli se tomu dá ve dvaačtyřiceti takto říkat, tak ano… Vrcholově jsem se v mládí věnoval volejbalu v tehdejší Zbrojovce pod tvrdým
drilem pověstného trenéra Karla Lázničky. V nejlepších letech jsem se
probojoval do reprezentace a stal se bronzovým medailistou na mistrovství Evropy v billiardhokeji a hrál aktivně futsalovou 1.A třídu. Později
jsem k tomu ještě přibral velkou kopanou, tenis a badminton, ale to už
pouze na výkonnostní úrovni.
Abychom se nebavili jenom o sportu. Pravidelně se spolu
v rodičovských rolích potkáváme na akcích řečkovického gymnázia.
Já bych řekl, že ta škola má docela našlápnuto.
To s Tebou naprosto souhlasím, i když budova této školy tomu zatím
ještě neodpovídá. První fáze modernizace však má být v dohledné době
zahájena a měla by obsahovat hlavně půdní nástavbu, ve které mají
vzniknout přírodovědné posluchárny a laboratoř. Druhá fáze s vysněnou
sportovní halou by pak měla následovat. Nejdůležitější však je, co se děje
uvnitř školy. Troufám si tvrdit, že v nově zrekonstruovaném prostředí je
jedinečný středoškolský učitelský sbor s prokazatelnými pedagogickými
výsledky. Vždyť přes tuhle školu prošla celá řada v současné době úspěšných osobností. Zajímavé jsou také všechny mimoškolní aktivity, vrcholící vždy originálně pojatým Majálesem.
Richarde, děkuji za velice zajímavý rozhovor a přeji Ti především
pevné nervy při dalším ročníku extraligy.
Ptal se Oliver Pospíšil
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Záměr statutárního města Brna,
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
pronajmout nemovitý majetek
V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna, městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora, pronajmout nemovitý majetek – nebytový
prostor o výměře 44,1 m2, nalézající se v 1. NP domu Renčova 5, Brno.
Má samostatný vchod z ulice a sestává z jedné místnosti (39,1 m2),
sociálního zařízení (2,04 m2) a kuchyňky (2,96 m2). Prostor je vhodný
k využití jako kancelář, prodejní místo nebo provozovna služeb.
Minimální požadovaná výše nájemného činí 1.000 Kč/m2/rok.
Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané
uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
621 00 Brno, do 31. 5. 2015. K žádosti o pronájem uvedeného prostoru je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce (na obálku uveďte adresu nebytového prostoru) zamýšlený účel využití a návrh výše
nájemného, které je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy
hradit (v Kč/m2/rok). Pokud nebude účel využití či konkrétní nabídka
nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného nedosáhne minimální požadované výše, nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na pronájem nabízeného nebytového prostoru. Pronajímaný prostor bude právně volný ke dni 30. 6. 2015.
Další informace poskytne Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí Bytového odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
Brno, tel. 541 421 719.

Krátce z historie... květen
V Rovnosti dne 27. 5. 1911 vyšel článek, který zval k výletu na Mokrou
Horu, do tehdy proslulé restaurace pana Deise (dnes Tumaňanova 1). Mokrá
Hora bývala častým cílem brněnských výletníků.
Malá ukázka z článku, který byl vlastně reklamou na celodenní nedělní
zábavu:
„Celodenní výlet uspořádán bude již 28. května na Mokrou Horu. Na všech
stranách činí se přípravy, by úspěch výletu byl úplný. Žízeň ani hlad nebude nikdo
trpěti. Nápoje i pokrmy ve vlastní režii. O zábavu všestranně postaráno. Koncertovati budou dvě kapely. Tancechtiví budou se moci do sytosti vytančiti. Kuželkáři
budou zkoušeti svého štěstí na kuželně p. Deise. Děti i dospělí budou se moci projížděti na kolotoči s houpačkami. Loutkové divadlo pobaví velké i malé. Házení
do terče a plechy nebude scházeti. Dostihy v prokousání obrovského koláče budou opětně.“
Nechyběla informace o odjezdu vlaků a vstupném.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

MÍSTNÍ DOMÁCÍ ODBOJ
A JEHO PODÍL NA OSVOBOZENÍ
V ROCE 1945
26. duben 1945 je považován za oficiální Den osvobození města Brna.
V ten den byla skutečně osvobozena od německých vojsk největší část moravské metropole. Dobře však víme, že se ustupující jednotky Wehrmachtu
a Zbraní SS zakopaly severně od Brna a pokračovaly v obranných bojích proti
postupující Rudé a Rumunské armádě ještě po podpisu kapitulace 8. května
1945. Těmto událostem se při tzv. „kulatých výročích“ věnuje vždy zasloužená
pozornost. Nejinak je tomu i letos, kdy od konce války uplynulo dlouhých 70
let.
Poněkud stranou zájmu médií na rozdíl od střetů uniformovaných bojovníků na frontě zůstává domácí odboj. Ten neuniformovaný, skrytý, reprezentovaný mnoha různě velkými odbojovými skupinami, z větší části napojený
na centra odboje v Londýně a Moskvě. Byli však i takové skupiny a jednotlivci, kteří bojovali na vlastní pěst. Díky nadšení spojenému mnohdy s konspiračním diletantismem a také kvůli početným provokatérům a konfidentům
gestapa skončila velká část domácích odbojářů ve věznicích, koncentračních
táborech nebo na popravištích dřív, než mohli svoje ušlechtilé vlastenecké
cíle naplnit.
Na skutečném domácím odboji se na poslední chvíli přiživily i skupinky
„rádobyodbojářů“, které svým chováním domácí odboj silně zdiskreditovaly.
Oč méně proti Němcům v době protektorátu tito „mstitelé bezpráví“ vystupovali, o to více se po konci války a osvobození jejich stejnokroje prohýbaly pod
tíhou metálů. Často takových, které si sami v onom chaotickém a euforickém
období založili a posléze legalizovali.
Mnoho z odbojových skupin, těch skutečných i pseudo, dosud čeká
na svoje objektivní a kritické zhodnocení. Jen velmi pomalu vystupují na denní světlo archivní dokumenty a jsou zveřejňována jména skutečných hrdinů,
stejně jako jména kolaborantů, kteří si svoji beztrestnost za válečné zločiny
na svých spoluobčanech vykoupili novou kolaborací s československou StB.
Náš bývalý kolega ze zastupitelstva historik Mgr. Jan Jandl se této problematice věnuje profesionálně, a proto jsme využili jeho nabídky uspořádat pro
širokou veřejnost přednášku s besedou na téma zdejšího domácího odboje
a jeho podílu na osvobození Moravy. Uspořádání této akce se ujal Výbor pro
národnostní menšiny ZMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 28. května 2015 v 18 hodin v sále
řečkovické radnice. Zváni jsou všichni zájemci o toto téma, zvláště pak ti, kdo
mohou svými poznatky či vzpomínkami k problematice protinacistického odboje na Brněnsku resp. na Moravě aktivně přispět. Na setkání se všemi se těší
RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ

Restaurace pana Deise na dobové pohlednici z roku 1900

A na závěr jedno upozornění: „Večer po výletě při odjezdu vlaků z Řečkovic
nechť jest zanecháno násilné tlačení do vlaku. Ať každý soudruh dá přednost
tomu, by se v prvé řadě dostaly do vlaku ženy a děti.“
Mgr. Dana Malíková

Kulturní březen v řečkovické sokolovně
Březen, za kamna vlezem, říká jedna stará pranostika, a abychom za ty
kamna nemuseli, uspořádali jsme v sobotu 14.března v sokolovně již tradiční
Country bál. Na něj v neděli navázala také již tradiční Černá hodinka – hodina
plná písniček nejen pro děti. Obě zmiňované akce zaplnily sokolovnu lidmi,
kteří se přišli společně pobavit.

Černou hodinku v neděli odpoledne jsme pořádali již potřetí. Smyslem
této akce je ukázat dětem, že písničky, které slýchají z rádia, televize a dalších
médií, nemusí pouze poslouchat, ale že si je mohou také samy zazpívat. Byli
jsme mile překvapeni, jak spontánně byla tato myšlenka přijata, a při pohledu
do hlediště jsme s potěšením zjistili, že si s námi známé písničky zpívají nejen
děti, ale i jejich jindy zdrženlivý dospělý doprovod. Úspěch této akce dokresluje každoročně vyšší počet diváků – letos zaplnili téměř celý sál.
Všem pomocníkům, tanečníkům, muzikantům, zkrátka všem, kteří se
aktivně zapojili, děkujeme.
Výbor TJ Sokol Řečkovice
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ZÁJEZDY PRO seniory

na Jižní Moravu a do Velkého Mederu
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusové zájezdy pro seniory:

BOHUTICE + VALTICE + BŘECLAV

ve středu 10. června 2015, odjezd v 7:15 hodin z Mokré
Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 18:00
hod.
Trasa: Bohutice – prohlídka expozice soch křížové
cesty, Valtice – prohlídka zámku, Břeclav – prohlídka
kostela a centra města.
Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, Hapalova 20,
v pondělí 25. května a 8. června 2015, od 16:30 do 17:00
hod. před přednáškou u paní Marie Fialové nebo na tel.
čísle 607 962 895.

VELKÝ MEDER, SLOVENSKO

ve středu 17. června 2015, odjezd v 7:30 hod. od zastávky
MHD Řečkovice – Palackého nám. (ve směru do Králova
Pole), návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder
na Slovensku.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové,
tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 20:00 hod.
Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Galerie Vránův mlýn uvádí

DIE IMPERATRIX
Den císařovny a královny Zity
Sobota 9. května 2015
Vránův mlýn, Brno
Připomeneme si den narození císařovny Zity
(9. květen 1892 – Villa Pianore u Luccy, Itálie)
Předběžný program od 10 hodin:
Den otevřených vrat v rozestavěném sochařském atelieru
Vránův mlýn:

KRÁLOVÉ, KRÁLOVNY, TRŮNY A LODĚ

Zahájení výstavy soch sochařů Miloše a Patrika Vlčka
Odpoledne od 15 hodin:
Mše svatá v kostele svatého Vavřince v Řečkovicích
celebruje P. Doc. ThDr. Josef Beneš, Th.D.
Přednáška o životě zpovědníka císařovny Zity, cestovatele
a orientalisty Aloise Musila.
Přednáší paní primářka MUDr. Miroslava Štelclová, CSc.,
praneteř Aloise Musila.
Srdečně zveme.
Tato slavnost volně navazuje na slavnost SIT DURAT REGNUM,
pořádané 18. prosince loňského roku, věnované vzpomínce
na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este
a jeho choť Žofii, vévodkyni z Hohenbergu.
Pro případ změny časů programu sledujte prosím www.vlckovi.cz

JUBILANTI – duben 2015
Marie JANKOVÁ
Anna KOVÁŘOVÁ
Vladimír ŠVANDA
Amálie BUREŠOVÁ
Věra KUČEROVÁ
Milada KALIVODOVÁ
Jiří NAKLÁDAL
Jaroslava LUKEŠOVÁ
Ludmila KUČEROVÁ
Jiřina HIRSCHOVÁ
Helena RYMEŠOVÁ
Miroslav PODMELE
František MATAL
Jitka STREITOVÁ
Jitka MIKAUŠOVÁ
Alena CHUDÁČKOVÁ

100 let
99 let
95 let
92 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

ŘEČKOVICKÁ OBČANKA
OSLAVILA 100 let
Dne 23. dubna 2015 oslavila ve zdraví a svěžesti významné
životní jubileum, krásných 100 let, paní Marie JANKOVÁ.
Skromný život, střídmost v jídle i každodenní ranní cvičení
jemuž se stále věnuje, představují vedle pevného rodového
základu její recept na dlouhý život.
Od dcery a syna se dočkala hodné vnučky a tří šikovných
vnuků, osud jí dopřál také potěšení ze tří pravnuček a čtyř
pravnuků.
K životnímu výročí popřál oslavenkyni starosta městské části
Mgr. Bc. Marek Viskot, který ji při této milé příležitosti navštívil.
Paní Jankové přejeme do dalších let pevné zdraví i spokojenost v kruhu rodinném.
Hana Fišlová, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI individuálně angličtinu nebo francouzštinu
děti i dospělé v Řečkovicích /i v červenci/ 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
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
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
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

PRODÁM byt v OV 1+1 Horácké nám., přízemí, 46 m².
Dům je po rekonstrukci, zasklená lodžie. Bez účasti RK. Tel.: 603 914 236
VYMĚNÍM byt 3+1 ul. Novom., 1 patro, výtah (komora + lodžie)
za 2+1 (komora + lodžie) v Řečkovicích. Tel.: 605 17 60 50
PRODÁM dvoupodlažní dům v Řečkovicích.
Tel.: 732 736 174 SMS nebo volat večer.
VYMĚNÍM byt v OV 1+1, 44 m² na Horáckém. nám. za byt v OV 2+1
v Řečkovicích. Bez RK. Tel.: 732 746 717
OPRAVY STŘECH – komíny, omazání hřebenů, výměna latí,
nátěry plechů odborně provedu. Tel.: 737 905 923
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
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 paní na úklid RD v Řečk. 80Kč/h. Tel.:733192904 po 18h“
NABÍZÍME dětem 7-15 let pobyt ve stanovém táboře na úpatí
Hostýnských vrchů. Termín: 18. 7. - 1. 8. 2015. Zkus život v přírodě
s novými kamarády a spoustou her. Tel.: 775 245 942
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– SKENOVÁNÍ, ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ,  PŘEPIS TEXTŮ
– VÝROBA 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

Jak se KLAS chystal na Velikonoce
Chcete-li zažít milou, přátelskou a tvůrčí atmosféru, zajděte si do KLASU.
Kam že vás to posílám? No přece mezi aktivní seniory! KLAS je název pro KLUB
AKTIVNÍCH SENIORů. Aktivizační program pro seniory vychází z rakouského
vzdělávacího programu LIMA, v ČR se začal rozšiřovat od roku 2009. Program
je rozčleněn do čtyř hlavních částí, které ve svém komplexu pomáhají seniorům udržovat si svou samostatnost a soběstačnost. Trénuje se paměť, mo-

torika, nacvičují se různé nové
dovednosti a prohlubují se
stávající možnosti, pozornost je
věnována psychohygieně nebo
přímo duchovním či morálním
otázkám.
Na řečkovické radnici má
aktivní seniory na starosti paní
Božena Trnková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pro své svěřence chystá
zajímavý program pravidelných
klubových setkání. V čase předvelikonočním si řečkovičtí senioři vyzkoušeli speciální výtvarnou techniku
– decoupage. Spočívá v přenosu grafických motivů z papírových ubrousků
na různé předměty. Dámy zdobily velikonočními motivy přinesené květináče,
vázičky, hrnečky, papírové kartony či dokonce vařečky. V několika dnech se
na radnici vystřídalo na 26 seniorek. Nejenže udělaly něco pro své zdraví –
procvičily si jemnou motoriku, ale mnohé si odnesly inspiraci pro společné
chvilky s vnoučaty.
Zásluhou citlivého přístupu paní Trnkové je o KLAS mezi našimi staršími
občany velký zájem. Měl jsem možnost chvíli posedět, nasát domáckou atmosféru a popovídat si s vitálními seniorkami, kterým bych nehádal jejich věk,
i kdyby to nebylo nezdvořilé. Bylo mi mezi nimi dobře a těším se, jak zase
zajdu na chvíli poklábosit.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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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

Akce pro děti pátek 15:00 – 19:00
15. května – Křídla motýlí
Přijďte si hrát, sportovat, tvořit společně se svými dětmi.
Počasí nám bude určitě přát a program bude na zahradě.
To vše ve znamení motýlů. Výtvarná dílnička: Zdobení originálních
triček (světlé tričko s sebou). Dekorovat tiskem nebo batikou lze
veškerý bavlněný materiál, např. i tašky a kšiltovky. Prosíme o rezervaci.
Tel. 606 110 970, Lokajová
22. května – Dopravní prostředky
Sportovní odpoledne s vyráběním, nejen pro kluky
Pro děti máme připraveno 5 stanovišť. Příspěvek na materiál 30 Kč,
na stanoviště. Lze vyřídit i přihlášku na tábor, dotazy či rezervace.
Info 606 110 970, Lokajová
Otevřená zahrada
Přijďte strávit příjemné páteční odpoledne v zahradě Kubovy vily
v Řečkovicích. Nabízíme možnost pikniku pro maminky s dětmi,
dětské hřiště, trampolínu nebo elektrická autíčka. Pro větší děti budou
připraveny deskové hry, ping - pong, šipky a fotbal. V případě
špatného počasí se přesuneme do Kubovy vily, kde se nabízí velká
škála výtvarných nebo hudebních aktivit. Těší se na vás Iva Bláhová,
tel. 775 174 463
Termíny: 13:00 – 18:00	Prázdniny: 14:00 – 18:00
15. 5. 2015, 22. 5. 2015
3. 7. 2015, 10. 7. 2015
5. 6. 2015, 12. 6. 2015
17. 7. 2015, 24. 7. 2015
19. 6. 2015, 26. 6. 2015
7. 8. 2015, 14. 8. 2015
17. 7. 2015, 24. 7. 2015
21. 8. 2015, 28. 8. 2015
POBYTOVÝ TÁBOR PRO MAMINKY s dětmi od 2 let
22. 6. - 26. 6. 2015, Křižanov, CELOTÁBOROVÁ HRA „HRAJEME SI
S VEČERNÍČKEM“, Kontakt: 606 206477 - K. Volfová, Stravování:
plná penze, Doprava: vlastní, Cena: dospělí: 2 400 Kč, děti do 6 let:
1 900 Kč, děti do 2 let: 500 Kč
KAM O PRÁZDNINÁCH?
TÁBORNÍK - Letní prázdniny pro děti od 2 let
Děti se scházejí od 8.00 do 9.00 hodin. Čeká je spousta her, písniček,
pohádek a prázdninových radovánek pro děti do 6 let. Příměstský
tábor probíhá na naší pobočce v Řečkovicích, Gromešova 1 - Kubova
vila. Děti potěší velká zahrada s herními prvky a dřevěnými chatami,
které jsou pro malé táborníky jako stvořené. Program končí v 16.00.
Děti můžete vyzvedávat dle potřeb a domluvy. Uhrazený počet dnů
můžete využívat během celých prázdnin.
Prosíme o rezervaci a platbu do konce května.
Turnusy: 29. 6. - 3. 7.,  6. - 10. 7. ,  13. - 17. 7.,  20. – 24. 7.
27. - 31. 7.,  3. - 7. 8.,  10. - 14. 8., 17. - 21. 8., 24. - 28. 8.
1 turnus (5 dní) cena 1500 Kč, 2 turnusy (10 dní) cena 2500 Kč,
3 turnusy (15 dní) cena 3500 Kč
Pobytový tábor – Vysočina, Daňkovice - Selský dvůr,
19. - 24. 7. 2015
Program: jezdecký klub Blatiny, exkurze na radar řízení leteckého
provozu, výlety, hry. Děti se mohou těšit na podvečerní výtvarné
dílničky – výroba sešitů a Big Shot, smaltování, batikování triček,
zdobení tašek, Organza, skládanky z papíru.
Přihlášky jsou k dispozici na www.ddmhelceletova.cz
• výborně zde vaří, v okolí je krásná krajina a mnoho turistických stezek
• v areálu se nachází tenisový kurt
Doprava: individuální. V ceně: ubytování, 5x jídlo + druhá večeře,
pitný režim, pronájem klubovny a tělocvičny, program. Cena: 3 250 Kč
7. - 10. 7. Dobrodružství
13. - 17. 7. Prázdninové cesty -letem světem hlavně vlakem
20. - 24. 7. Cool dívka 1. - holčičí tvoření všeho druhu,
pobyt na zahradě, drobné výlety a vaření specialit
27. - 31. 7. Prázdninové cesty, hry a dobrodužství
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

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

KOŠÍK Z PEDIGU, PONDĚLÍ - 4. 5. a 18. 5. 2015, 18-21 h.
Pro dospělé a děti od 12 let.
Přesvěčte se, že vaše výrobky nemusí být vždy „na houby“,
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 h.
Pro dospělé a děti od 12 let.
Cena: 400,- Kč dospělí, 300,- Kč děti. Další info a kontakt viz.
podobná akce výše.
HRÁTKY S DRÁTKY
- oplétání ulit, kamínků, lahviček nebo květináčů
PONDĚLÍ,  18-21 hod:  1. 6. 2015 (1. lekce) a 15. 6. 2015
(2. lekce). Pro dospělé a děti od 12 let.
Technika má rozmanité možnosti. Zvolíme jednoduché
výplety s korálky i bez. Výběr z opletení kamínků, ulit, aj.
přírodnin. Na druhé lekci opleteme květináč nebo láhev.
Pro náročnější možnost tvorby vlastního originálního stromu
štěstí.
Kontakt: Jana Marková: 734 100 477, markovajana@email.cz
Cena: 600,- Kč / 2 lekce-dospělí, 500,- Kč / 2 lekce-děti
DRÁTKOVACÍ SOBOTA
SOBOTA 6. 6. 2015, 9 – 13 h. Pro dospělé a děti od 12 let.
Bude zde více času pro náročnejší techniky, např. opletený
kamínek ve tvaru stromu v kombinaci s korálky.
Cena: 400,- Kč dospělí, 300,- Kč děti. Další info a kontakt viz
podobná akce výše.
LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
Kontakt a přihlášení na tábory: Jana Podzemná,
608 644 313, dominocvc@gmail.com
27. 7. - 31. 7. 2015 – „MLADÝ CESTOVATEL“
Možnost scházení 7:30-8:00, konec 15:30-16:00 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: 1500,- Kč/týden,
cena za 1 den: dle domluvy s vedoucí a aktuálního plánu.
17. 8-21. 8. 2015 – „TVOŘIVÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
PRO KLUKY a HOLKY“
Možnost scházení 7:30-8:00, konec 15:30-16:00.

Placená inzerce

9

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Opět budeme moci pomáhat
Členové KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora se opět letos ujmou
organizace Dne boje proti rakovině na území naší městské části.
Jsem přesvědčen o tom, že zjednodušeně řešený tzv. Květinový den
již není potřeba představovat. Za řadu let jeho konání je již většině
veřejnosti dostatečně známý a stal se sympatickou tradicí. Liga proti
rakovině stanovila již v minulosti jeho konání na druhou květnovou
středu, což v tomto roce bude 13. 5. Letos však přichází s novinkou
v podobě prodloužení sbírky i na další den, čtvrtek 14. 5. Bude tedy
možné oslovit více občanů a tudíž vybrat na velmi potřebnou věc
větší obnos peněz. U nás v Řečkovicích se však bude vybírat pouze
ve středu, ve čtvrtek se pak s prodávajícími setkáte ve městě.
Dobrovolníci vám budou opět nabízet žluté květiny za obvyklých
20 Kč. Je to suma, o kterou nikdo nezchudne, a která přitom v součtu
tisíců prodaných kusů udělá velkou částku. Každý má zdraví naděleno rozdílně, někdo je šťastnější, jiný třeba méně. Ale každý dobrý

člověk má mít radost z toho, že se může podílet na financování
projektů pomáhajících těm, co jsou na tom nejhůře.
Pro zjištění legitimity prodávajících se nebojte opět dotazovat
na průkaz opravňující k prodeji. Průkaz obsahuje číslo, které musí
korespondovat s číslem výběrčího vaku na peníze. Otázat se také
můžete na občanský průkaz. Podmínkou je tradičně přítomnost
alespoň jedné osoby starší 18 let. Jelikož se však akce zúčastňují
víceméně ti stejní lidé, bude vaše orientace o něco jednodušší.
Pohyb našich dvojic bude znovu na trase od konečné tramvaje č. 1
po Palackého náměstí, dále u obchodního střediska Vysočina, kolem
pošty a v sídlišti nad Gymnáziem Terezy Novákové. O dalších možných lokalitách ještě jednáme.
Vřelý dík za každý váš příspěvek a za milá slova, která od vás často
slyšíme. Těšíme se na vás.
Za tým dobrovolníků Jiří Prchal

SPORTOVEC MĚSTSKÉ ČÁST I ROKU 2014
V pátek 27. 3. 2014 bylo ve velkém sále místní radnice ohodnoceno v rámci tradiční ankety o Sportovce roku MČ Brno–Řečkovice
a Mokrá Hora celkem 12 sportovců, 5 trenérů, 5 družstev a 3 funkcionáři. Členové komise sportu je vybrali k ocenění z více než 45 nominací jak od sportovních subjektů působících ve zdejší MČ, tak od zástupců jednotlivých sportovců, kteří vykonávají svoji činnost jinde,
ale jsou místními občany.
Slavnostní vyhlášení tentokrát moderoval přímo předseda komise
sportu Richard Foltýn, ceny předávali starosta městské části Marek
Viskot a pozvaná sportovní osobnost, bývalý fotbalista Zbrojovky
a známý brněnský bavič Petr Švancara.

Barbora Kopecká – badminton (BC SmartLife Řečkovice)
Patricia Puklová – vytrvalostní běh (AC Moravská Slavia Brno)
Radim Rozlílek – národní házená (1. NH Brno)
Kamil Sedláček – futsal (Orel Jednota Řečkovice)
Turpal Elmurzajev – zápas (TAK Hellas Brno)
Dominik Keznikl – sjezdové lyžování (SKI Klub Junior Brno)
V kategorii Sportovní družstvo roku 2014 byli oceněni:
TAK Hellas Brno – zápas, senioři
Orel Jednota Řečkovice – oddíl pétanque
TJ Sokol Řečkovice – oddíl všestrannosti
SK Řečkovice – fotbal, starší žáci
1. NH Brno – národní házená, dorost
V kategorii Trenér roku 2014 byli oceněni:
Pavel Chadim – baseball (Draci Brno)
Milan Velecký – zápas (TAK Hellas Brno)
Karel Fejfar – národní házená (1.NH Brno)
Jana Horáčková – krasojízda (TJ Sokol Řečkovice)
Petr Lesenský – futsal (Orel Jednota Řečkovice)
V kategorii Sportovní funkcionář roku 2014 byli oceněni:
Jaroslav Černý – turistika (KČT Moravská Slavia Řečkovice)
Petr Sedlák – fotbal (SK Řečkovice)
Jan Bartoněk – všestrannost (TJ Sokol Řečkovice)

Absolutním vítězem a nejlepším sportovcem Řečkovic a Mokré
Hory za rok 2014 byl na závěr vyhlášen odchovanec a člen TJ Sokol
Řečkovice – krasojezdec Jakub Mašek, který na světovém šampionátu v sálové cyklistice obsadil 5. místo, což bylo nejlepší umístění
českého reprezentanta na velice povedeném mistrovství v Brně.
Všichni ocenění si z příjemného pátečního odpoledne odnesli
památeční plakety i sladký dárek a také se zúčastnili společenského
setkání s přípitkem a menším občerstvením.

Přehled všech oceněných:
Sportovec roku 2014:
Jakub MAŠEK – krasojízda (TJ Sokol Řečkovice)
V kategorii Sportovec roku 2014 byli dále oceněni:
2.
Martina Satková – kanoistika (KK Spoj Brno)
3.
Adéla Hanzlíčková – zápas (TAK Hellas Brno)
4.-12. Filip Pospíšil – baseball (Draci Brno)
Lukáš Hubáček – fotbal (SK Řečkovice)
Šárka Půstová – triatlon (Ekol team)

Richard Foltýn,
předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ
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SPORT
Sportovní program na KVĚTEN:
Národní házená – 1. liga mužů (hřiště 1.NH Brno, Novoměstská 21)
3. 5. 1. NH Brno : Krčín 14:00 hod.
16. 5. 1. NH Brno : Tymákov 16:00 hod.
17. 5. 1. NH Brno : Nezvěstice 10:30 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – 1. B třída skupina A (fotbalové hřiště na Novoměstské)
9. 5. SK Řečkovice : Bohdalice 16:30 hod.
23. 5. SK Řečkovice : Černá Hora 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Futsal – 2. třída skupina A (orelský areál na Medlánecké)
2. 5. Orel Řečkovice B 9:00 a 10:40 hod.
2. 5. SHL Řečkovice 14:00 a 14:50 hod.
16. 5. Orel Řečkovice B 9:00 a 10:40 hod.
16. 5. SHL Řečkovice 12:20 a 13:10 hod.
23. 5. Orel Řečkovice B 9:00 a 10:40 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

TIP MĚSÍCE:
16. 5. v 16:30 hod.

FC Medlánky : SK Řečkovice
Atraktivní fotbalové derby sousedních
městských částí se starostou Markem Viskotem
v soupeřově dresu…
Na podzim se v Řečkovicích radovali domácí po výhře 1:0!
Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději
do 12. 5. 2015 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

1. NH BRNO – 2. místo
ve 41. ročníku Českého poháru
Muži 1. NH BRNO ve dnech 21. 3. a 22. 3. 2015 bojovali v Plzni
o prestižní trofej ve 41. ročníku Českého poháru národní házené.
Do finálového turnaje se probojovali po vítězném tažení ve čtvrtfinálové a semifinálové skupině. Za 12 let své existence tuto trofej získali
třikrát a jejich cílem bylo získat ji počtvrté. Bohužel bez zkušených
hráčů základní sestavy, jejichž neúčast zavinily nemoci a zranění, se
jim stanovený cíl nepodařilo naplnit. I přesto lze jako velký úspěch
hodnotit zisk 2. místa, zvláště když za družstvo hrálo 5 dorostenců.
V sobotních utkáních nejdříve porazili TJ Přeštice v poměru 21:18,
následně pak remizovali s bojovným družstvem SSK Vítkovice v poměru 24:24. V neděli je čekal boj o první místo s tradičním rivalem
TJ Plzeň-Újezd. V tomto utkání se ukázalo, že naši dorostenci ještě
nejsou tak fyzicky zdatní, aby zvládli tři utkání za dva dny. Plzeň nás
porazila v poměru 32:19.
Konečné pořadí 41. ročníku Českého poháru:
1. místo – Plzeň-Újezd, 2. místo – 1. NH BRNO,
3. místo TJ Přeštice a 4. místo – SSK Vítkovice.
V hodnocení jednotlivců útočník 1. NH BRNO Tomáš Ulrych byl
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje s 29 brankami.
Blahopřejeme mužům 1. NH BRNO k zisku 2. místa
ve 41. ročníku Českého poháru
a přejeme jim hodně úspěchů v bojích o ligové body.
Ing. Dušan Sestrienka

Nábor do oddílu Volejbal Brno
Nábor do volejbalového oddílu probíhá každé úterý a středu
od 14,30 hodin v hale na Kounicově 20/22 v Brně.
Máme zájem o chlapce ročníku narození 2008 a starší.
V případě dotazů kontaktujte vedoucího trenéra
mládeže Dr. Jaroslava Šamšulu,
samter@volny.cz, 724 571 023.
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KULTURA
Studentský časopis Gilotina
spustil vlastní web
Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci květnu 2015:
4. 5. v 18 hod., sál školy

Absolventský klavírní koncert

Studentský časopis Gilotina Gymnázia Brno-Řečkovice spustil
nový zpravodajský web. Naleznete ho na gilotina.gyrec.cz. Najdete
zde aktuální zpravodajství ze školy i z celého Brna, fotografie, ankety a dokonce i formulář pro odeslání vlastního článku. Stránky jsou
responzivní, tedy přizpůsobeny i pro mobily a tablety. Do budoucna
plánuje Gilotina spoustu novinek – například burzu učebnic.

6. 5. v 14-18 hod., Palackého tř.70 a 146

Přijímací zkoušky do všech oborů
11. 5. v 14-18 hod., Palackého tř. 70

Přijímací zkoušky – hudební a dramatický obor
11. 5. v 18 hod., sál školy

Koncert ke Dni matek
13. 5. v 18 hod., sál školy

Žákovský koncert
14. 5. v 18 hod., sál školy

Absolventský koncert I
17. 5. v 17 hod., Mahenovo divadlo

Slavnostní taneční koncert
19. 5. v 18 hod., sál školy

Koncert vítězů soutěží
20. 5. v 19 hod., Semilasso

Jarní koncert Helfertova orchestrálního
sdružení (sólisté J. Trávníčková, J. Štětina - klavír)
21. 5. v 14-18 hod., Palackého tř. 146

Neváhejte a podívejte se na gilotina.gyrec.cz!
Prokop Maršík, zástupce šéfredaktora, studentský časopis Gilotina

Přijímací zkoušky – taneční a výtvarný obor
21. 5. v 18 hod., sál školy

Absolventský klavírní koncert – F. Buš
26. 5. v 18 hod., sál školy

Oborový klavírní koncert

Noc kostelů v Řečkovicích

29. 5. v 18 hod., sál školy

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 29. května. V chrámu
sv. Vavřince je pro návštěvníky připraven následující program:

Koncert bývalých žáků PhDr. L. Vlkové

18:00–19:00 Co se děje při bohoslužbě?

Srdečně zve Jana Sapáková, 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

Mše svatá s podrobným komentářem a hudebním doprovodem
řečkovické scholy

19:45–20:45 Legenda o princezně Anežce
Poéma o svaté Anežce České autorky Zuzany Novákové
Recitují: Jana Hlaváčková, emeritní členka činohry Národního
divadla v Brně, Miroslav Gabriel Částek, tvůrce Divadla jednoho
herce

21:00-24:00 Zastav se a naslouchej

ABSOLVENTSKÉ A ŽÁKOVSKÉ KONCERTY
12. května v 18.00 v sále školy
26. května v 18.00 v sále školy
27. května v 18.00 v obřadní síni Úřadu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přijímací zkoušky na školní rok 2015/16
18. – 22. května
Srdečně zve
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Prostor k zamyšlení a osobní meditaci v atmosféře nočního
kostela s nabídkou osobního rozhovoru a přímluvné modlitby
za Vaše starosti a problémy

Celovečerně Umění dívat se
Výstava obrazů Jany Hejlové
Autorka maluje pastelem na barevný podklad
a při tvorbě se nechává inspirovat krásou kolem
nás, v lidech, v přírodě a v duchovních prožitcích.

Seznámení se s aktivitami našeho farního společenství
Přehled farních činností a akcí s možností
dozvědět se něco více o životě farnosti
Miloš Pivoňka a Jana Prchalová
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KULTURA
KVĚTNOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ
NA RADNICI
S příchodem jara představí v prostorách řečkovické Galerie Na radnici
svoji malířskou tvorbu dva brněnští výtvarníci, členka Sdružení výtvarných
umělců Moravy paní Marie Bernardi a pan Miroslav Daňhel, který je členem
výtvarného sdružení Parnas. Jejich výstava nese název „Krásy přírody“.
Marie Bernardi se soustřeďuje zejména na malbu květů a pestrých
letních kytic. Miroslav Daňhel je jedním z mnoha krajinářů, který ve svých
dílech prezentuje Vysočinu a Podluží.
Výstava bude zahájena v pátek 15. května v 17 hodin a potrvá do neděle 24. května 2015. Otevřena pro veřejnost 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 veřejnou sbírkou za účelem ochrany kulturních
památek a tradic – obnovy a úpravy historického areálu městské části BrnoŘečkovice 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
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