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Zpravodaj ŘEČ má on-line verzi
Na internetových stránkách www.reckovice.cz  

je ve zkušebním provozu on-line verze zpravodaje.  
Oproti tištěnému měsíčníku budou informace  

aktuálnější s větším množstvím fotografií.

Dočasná změna trasy autobusu MHD
Rekonstrukce sítí na ulici Vránova si již od nás všech vyžádala 

opravdu zvýšenou trpělivost a toleranci. Jednou z věcí, které 
ke konečnému dokončení stavby bude ještě nutné provést, je 
rekonstrukce kanalizace v místě křížení ulic Vránova a Žitná.  
Z tohoto důvodu bude ve dnech 1. 7. až 30. 7. 2015 odkloněna 
autobusová linka MHD na objízdnou trasu. Ta povede ulicemi 
Kořískova a Dlouhé hony. Dovolte, abychom právě vás všechny, 
kteří využíváte tuto autobusovou linku, a  zvláště obyvatele  
uvedených ulic požádali o  zvláštní porci tolerance ve  výše 
uvedených dnech. Zcela záměrně jsme zvolili prázdninový 
termín, aby omezení případně připadlo na  dobu, kterou 
budete trávit na  dovolené mimo bydliště. Po  zhotoviteli 
navíc požadujeme, aby stavba proběhla zrychleným tempem 
a  výše uvedená doba trvání objížďky byla ještě zkrácena 
na nezbytné minimum. 

Mgr. René Černý, místostarosta

Zastupitelstvo města Brna projedná-
valo na svém květnovém zasedání mimo 
jiné také finanční transfery jednotlivým 
městským částem na  projekty, které 
mají městské části připravené a  které 
jsou schopny de facto neprodleně za-

hájit. Z pohledu městského rozpočtu se jedná o prostředky 
naspořené v minulých letech. 

Kdo bývá připraven, nebývá překvapen, a naše městská 
část nakonec uspěla se dvěma svými žádostmi. Díky částce 
900 tisíc korun zvládneme rekonstrukci sociálních zařízení 
v budově na Kořenského, ve které sídlí Základní umělecká 
škola Universum. Příspěvek ve výši 1,5 miliónu korun potom 
zajistí, že parkoviště před lékařským střediskem na Vráno-
vě ulici budeme schopni zrekonstruovat bez ohledu na to, 
jestli získáme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, nebo 
nikoliv.

Již na dubnovém zasedání městského zastupitelstva byly 
schváleny příspěvky na investice a opravy v oblasti školství. 
Podařilo se získat 1 milión korun na opravu střechy školní 

budovy na Uprkově a 700 tisíc korun na výměnu povrchu 
v tělocvičně Základní školy Novoměstská. Realizaci uvede-
ných akcí chceme zahájit v letních měsících, provoz v přípa-
dě školských zařízení tak nebude omezen.

Co nejpohodovější letní měsíce přeje
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na své 7. schůzi 22. dubna 2015 rada:
• schválila Memorandum o  spolupráci mezi Brněnským svazem 

malé kopané, z. s., a MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, jehož cílem 
je prevence a  eliminace drogové závislosti, násilí a  kriminality 
v  městské části a  sociální začlenění národnostních menšin 
do  většinové populace, stejně jako sociálně slabších osob 
a handicapovaných spoluobčanů, 

• souhlasila jako zřizovatel se  zvýšením kapacity Základní školy 
Brno, Horácké nám. 13, z  dosavadních 900 žáků na  960 žáků 
s účinností od 1. 9. 2015, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce střechy ZŠ Uprkova“ nabídku předloženou 
uchazečem MÜPO, spol. s r. o.,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce parku na Palackého náměstí 
v  MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora“ nabídku Ing.  Miroslavy 
Polachové, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na  akci „Revitalizace parku na  Horáckém náměstí 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku společnosti Fragula, 
s.r.o., 

• schválila Dohodu o  spolupráci při pořádání folkového festivalu 
s názvem „Brněnská Country fontána Řečkovice“ dne 20. června 
2015 s MUDr. Pavlem Kopřivou – FT – Records,

• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru 
v Brně–Řečkovicích, s panem Pavlem Řehořem za účelem pořádání 
kulturní akce „Řečkovický rockfest“ dne 18. 7. 2015.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady městské části
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Přinášíme zbývající termíny blokového čištění místních 
komunikací a parkovišť. Souhrnnou informaci o blokových čistěních 
naleznete na www.reckovice.cz v sekci Oddělení životního prostředí. 

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen 
úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 7 (ZÁKOS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD,  
KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou,  
MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD
TERMÍN:  15. 6. a 21. 9.

BLOK č. 8 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích 
zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  17. 6. a 23. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/3):
TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA, VÁŽNÉHO,  
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM.,  
KÁRNÍKOVA
TERMÍN:  16. 6. a 22. 9.  

BLOK č. 10 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA 
vč. parkoviště u pasířství
TERMÍN:  18. 6. a 24. 9.  

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 11 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,  
NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, 
MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  8. 6., 14. 9. a 19. 11. 

BLOK č. 12  (PARKOVIŠTĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – dvě parkoviště od Podpěrovy,  
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, 
MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 
10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  10. 6., 16. 9. a 20. 11. 

BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  9. 6., 15. 9. a 19. 11.

BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/4):  
HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, KOLAŘÍKOVA 3 pod  
„Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  11. 6., 17. 9. a  20. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 
BLOK č. 15  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole,  KUNŠTÁTSKÁ - odbočka  
k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd k mateřské školce,  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q  
přes most k Novoměstské, PODHÁJÍ od stavidla po č. 12
TERMÍN:  15. 7. 

BLOK č. 16  (MIMOBLOK/2)
BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, 
PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku,  
OVČÍRNA, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d  
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku,  
K ZÁPADI - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná 
kom. 
TERMÍN:  16. 7. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Informace ÚMČ

Omezení v dopravě – termíny blokového čištění

Letní měsíce budou ve  znamení stavebních prací na  železniční 
trati č. 250, vedoucí z  Brna-Židenic do  Havlíčkova Brodu. Rozsah 
prací je vymezen od kilometru 9,283 až po kilometr 17,962. Jedná se 
dvoukolejný elektrifikovaný úsek mezi stanicemi Brno-Královo Pole 
a Kuřim, přičemž obě stanice nebudou stavebními úpravami dotčeny. 
Úsek prochází katastrálními územími Královo Pole, Řečkovice, Mokrá 
Hora, Lelekovice, Česká a Kuřim.

Investorem stavby je Správa železniční a  dopravní cesty. 
Zhotovitelem stavby je sdružení firem SUBTERRA, a. s. a OHL ŽS, a. s. 
Dílo je spolufinancováno z fondu EU v rámci operačního programu 
Doprava. 

Samotné stavební práce jsou soustředěny do nepřetržité výluky 
od 15. 6. 2015 do 30. 8. 2015, kdy budou vyloučeny obě koleje mezi 
Královým Polem a Kuřimí. V souběhu poběží i výluky sousední stavby 
mezi Královým Polem a Maloměřicemi. Obslužnost trati bude řešena 
pouze náhradní autobusovou dopravou mezi Kuřimí a Maloměřicemi, 
vlaková doprava v tomto úseku bude zcela zastavena.

Přípravné práce budou realizovány v denních výlukách přes noc 
nebo o  víkendech. V  rámci nich proběhne především kácení 
mimolesní zeleně a budování základů nových trakčních stožárů.

Po  zahájení nepřetržité výluky bude demontováno stávající 
trolejové vedení a  prvky zabezpečovacího zařízení. Následně bude 
sneseno původní štěrkové lože, které bude přepravováno do Králova 
Pole k  recyklaci na  menší frakce. Navazovat bude trhání starého 
kolejového roštu, jednotlivá pole budou přepraveny do  Králova 
Pole, kde dojde k  jejich uložení a  demontáži. Práce jsou situovány 
v  celém rozsahu koleje č. 2. Pouze v  místě nově budovaných 
nástupišť (Řečkovice a  Česká) bude vytržena i  kolej č. 1. Taktéž 

v  místě neúnosného násypu za  nákupním domem Globus budou 
vytrženy obě koleje. V průběhu zemních prací v celém úseku dojde 
k vybudování nového odvodnění a konstrukčních vrstev železničního 
spodku. Na velké části úseku dojde k sanaci zemního tělesa vápennou 
stabilizací. Souběžně se zemními pracemi budou probíhat činnosti 
na všech mostních objektech a propustcích. Celkově stavba dotkne 
čtrnácti propustků a mostů. V rámci k. ú. Řečkovice se jedná o mosty 
v  evidenčním kilometru 10,504 - most přes komunikaci Podhájí, 
most v  evidenčním kilometru 11,547 – most přes ulici Jandáskovu 
a most v evidenčním kilometru 12,180 – komunikace za autosalonem 
Hyundai.

Kolejnicově pasy budou svařeny do bezstykové koleje, což bude 
mít za  následek odstranění nepříznivých rázů vlivem dopravy. 
Stavba také řeší vybudování nových mimoúrovňových nástupišť 
v  Řečkovicích a  České. Jedním z  časově nejnáročnějších objektů 
je právě nástupiště a  podchod pro cestující v  zastávce Řečkovice. 
Vznikne zde nová přístupová rampa pro tělesně postižené. 

Výsledkem rekonstrukce bude bezesporu zvýšení bezpečnosti 
provozu. Citelným přínosem pro cestující bude zvýšení komfortu 
dopravy a  zkrácení dopravních časů. Pozitivním přínosem pro 
přilehlou zástavbu bude snížení hluku způsobeného vlakovou 
dopravou. V  neposlední řadě dojde k  modernizaci dopravní 
infrastruktury, která dosáhne evropských standardů. Trať se tak bude 
moci směle zařadit mezi moderní evropské železniční sítě.  Aktuální  
informace z průběhu stavby získáte na internetové stránce  
www.stavbakrpolekurim.cz. 

Ing. Petr Mikulášek, ředitel stavby

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim
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Možná jste si při svých víkendových výletech přes Mokrou Horu 
všimli zajímavé zahrady kousek od zvoničky na břehu Rakoveckého 
potoka. Z tabule se dozvíte, že je zde Lesní mateřská školka Sýkorka, 
ale marně byste hledali vybavení klasického předškolního zařízení. 
Prostorný pozemek je opatřený dřevěnou chatkou s  verandou 
a maringotkou, zahlédnete jen ohniště, pískoviště a lanové překážky 
mezi stromy. Protože jsem nikdy neměl možnost vidět lesní školku 
v provozu, byl jsem na ni velmi zvědavý. Asi kolem půl deváté ráno 
mě ve  školce přivítala její ředitelka Šárka Nezhybová, stoupli jsme 
si na  sluníčko, dívali se na  děti, jak si házejí s  plastovým talířem, 
a povídali si o školce. 

Lesní mateřská škola Sýkorka je nejstarší v  Brně, v  roce 2011 ji 
založila Šárka Nezhybová spolu s ostatními stejně smýšlejícími rodiči. 
Chtěli, aby jejich děti trávily více času venku, v  přírodě. Protože 
u  nás nic takového nebylo, nechali se inspirovat zkušenostmi ze 
zahraničí, zvláště z  Německa, a  školku si sami založili. Od  pana 
Sikory si pronajali zahradu s  chatkou, rozšířili sociální zařízení, 
přivezli maringotku - a  školka byla hotová. Ve  skupině je 16 dětí, 
podmínkou přijetí do  školky je členství rodičů ve  spolku Frank 
Bold Kids. Protože se jedná o neziskový projekt, který není dotován 

žádnými veřejnými prostředky, plná pětidenní docházka dítěte 
stojí měsíčně 5  600 Kč. Většina dětí však chodí do  lesní školky dva 
nebo tři dny v  týdnu. Zaměstnáno je zde 5 pedagogů na  částečný 
úvazek, kteří se střídají tak, že jsou s dětmi vždy dva učitelé. Program 
je určován pedagogickou koncepcí školky, začíná se v 8 hodin, do 9 
hodin si dětí volně hrají, potom si vezmou batůžky se svačinami 
a  zpravidla odcházejí do  blízkého lesa, vracejí se na  oběd, po  něm 
je hajání v útulném prostředí chaty a maringotky, odpoledne čekají 
děti kroužky. Školka je úspěšným komunitním projektem, který nutí 
spolupracovat rodiče, kteří mají společný zájem, a tím je pobyt jejich 
dětí v harmonickém přírodním prostředí. Rodiče zajištují stravu pro 
děti, maminky se po  týdnu střídají ve  službách v  kuchyni, vybírají 
prostředky na  nákup potravin. Děti často pomáhají s  přípravou 
jídla, což je součástí pedagogické koncepce. Odpolední výtvarný, 
dramatický a hudební kroužek mají na starost rovněž maminky. Kolem 
školky se tak vytváří přirozená pospolitost rodičů, dětí a učitelů. 

Musím říct, že mi bylo v lesní školce velmi mile, viděl jsem šťastné 
děti, které se těšily na každou hru, na všechno nové, co se od svých 
učitelů dozvědí. Spíše než ve školce jsem si připadal jako na letním 
stanovém táboře, který má vždycky fantastickou atmosféru. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

U Sýkorek ve školce

Foto Libor Teplý

Foto Libor Teplý

Na kus řeči s Ing. Vladimírem FRYCEM
V  červnovém čísle zpravodaje ŘEČ se čte-

nářům představuje člen zastupitelstva naší 
městské části Ing. Vladimír Fryc, který kandi-
doval za ČSSD a zastupitelem je druhé volební 
období.
Pracuješ jako projektový manažer pro Státní 
fond životního prostředí. Můžeš čtenářům 
přiblížit své manažerské povinnosti?

Mojí pracovní náplní je kontrola souladu 
předložených žádostí o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí s požadavky toho-

to programu. V  pozdějších fázích projektů je to posouzení správnosti 
použitého výběrového řízení a kontrola samotného provedení projektu. 
Na závěr každého realizovaného projektu je vyhodnocení jeho přínosů.
Jak vnímáš jako odborník na  slovo vzatý postoj naši městské části 
k problematice energetických úspor?

Naše městská část patří v oblasti energetických úspor k nejaktivněj-
ším v  Brně. Podařilo se realizovat velké množství projektů na  snížení 
energetické náročnosti obálek budov základních a mateřských škol. Pro-
jekty byly spolufinancovány EU, a tak nejenže přinesou úsporu energií, 
ale především i finančních prostředků.
Jak jsi již výše zmínil, naše městská část již v  minulosti několikrát 
čerpala dotace z  národních programů a  programů EU, podílel ses 
osobně na podpoře nějakého projektu pro naši městskou část? 

V rámci své pracovní náplně jsem měl na starosti projekt zateplení ZŠ 
Horácké náměstí. Jednalo se o jeden z nejlépe připravených a realizova-
ných projektů a po zateplení došlo ke snížení spotřeby energie na vytá-
pění o více než 60%.

Radou městské části jsi byl zvolen do funkce člena komise životního 
prostředí, bezpečnosti a  veřejného pořádku. Mohl bys čtenářům 
popsat náplň práce této komise a její vytyčené cíle?

Cílem komise je být především dobrým poradním orgánem rady 
městské části v  oblasti ochrany životního prostředí. Snažíme se citli-
vě přistupovat k  žádostem o  kácení dřevin na  městských pozemcích. 
V současnosti je hlavním tématem sběr tříděného odpadu. Pokoušíme 
se prověřit možnosti zkulturnění míst, kde stojí všem známé barevné 
kontejnery. 

Práce pro resort životního prostředí a pro samosprávu městské části 
Ti jistě zabere spoustu času, přesto si dovolím dotázat se, jak nejraději 
trávíš ten volný?

Mám velmi rád cestování a  poznávání rozličných koutů naší krásné 
země, a to jak na kole, tak i pěšky. Také jsem členem futsalového týmu, 
kde se snažím, co mi talent a fyzická kondice dovolí, hrát malou kopanou.

Vladimíre, děkuji Ti za  rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Tvé práci 
i osobním životě.

S Vladimírem Frycem si povídal Martin Otčenášek
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O existenci Klubu aktivních seniorů v naší městské části jsem psal 
v posledním čísle našeho zpravodaje. Setkání, které jsem tenkrát na-
vštívil, bylo věnováno Velikonocům a  speciální výtvarné technice – 
decoupagi. Animátorka klubu paní Božena Trnková mě nyní pozvala 
na běžnou klubovou akci, která se konala na řečkovické radnici 30. 
dubna odpoledne. Nebylo to nakonec až tak běžné odpoledne, pro-
tože na klub se přišla podívat paní Dana Žižkovská ze spolku Spoko-
jený senior – KLAS, který je držitelem licence klubů aktivních seniorů 
a také proto, že na setkání slavil 95. narozeniny aktivní účastník klubů 
Ing. Vladimír Švanda. 

Původně jsem přišel jen pozdravit účastníky klubu, paní Danu Žiž-
kovskou ze spolku, poblahopřát panu Švandovi a udělat pár snímků 
do další Řeči. Nebyl bych to ovšem já, abych se nenechal vtáhnout 
do programu. Po krátkém přivítání se paní Trnková ujala své role ani-
mátorky a usadila nás na židle do kruhu. Když oznámila, že nás čeká 
hra na posílení krátkodobé paměti, trochu jsem znejistěl. Podstatou 
hry bylo, že každý, na koho přišla řada, měl vyjmenovat křestní jmé-
na předchozích hráčů a  k  tomu přiřazený název nějakého českého 
města. Začínala paní Žižkovská, ta to měla jednoduché, já byl čtvrtý 
na řadě. Než jsem si srovnal v hlavě informace od tří předchozích, už 
jsem byl na řadě. Se zmatkem v paměti a hrůzou v očích jsem hleděl 
na paní Žižkovskou a soukal ze sebe: „Dana? Poděbrady?“ Nakonec 
jsem s  mírnou nápovědou spoluhráčů dal potřebné informace do-
hromady, nahlásil své křestní jméno a  město a  děsil se představy, 
na kolik kol se asi hraje. Naštěstí to bylo utkání pouze jednokolové, 
senioři mi však dali na frak, protože větší problémy byly se sluchem 
než s pamětí. 

Následovalo tancování na  židlích, ve  kterém jsem se považo-
val za  přeborníka. Nejednu tancovačku jsem proseděl a  jen si tak 

pohupoval nohama. Potíž byla ale v  tom, že všichni měli tancovat 
stejně, paní Trnková vyjmenovala sestavu, spustila muziku, ostatní 
tleskali a luskali, jak se patří, jen já chvatně odezíral od paní Boženky 
její předtančení a šíleně to pletl. Když paní Trnková zavelela ke sto-
lu, myslel jsem si, že jsem z  nejhoršího venku, ale to jsem se mýlil. 
Mile se na nás usmála a přečetla: „Mělník, Vysoké Mýto, Dvůr Králové, 
Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř“ a  zeptala se, co mají společné-
ho. Napadala mě trivialita, jako že jsou to města, potom snad že jsou 
všechna ve východních Čechách (s hrůzou jsem si uvědomil, že si ani 
u všech nejsem jist, kde leží). „Jsou to královská věnná města?“ zepta-
la se nesměle jedna dáma. Bingo! „Hradec Králové, Dvůr Králové, jak 
to, že mě to taky nenapadlo“, pomyslel jsem si zahanbeně. Paní Trn-
ková začala vyprávět o  jednotlivých městech. „Á, vlastivědné okén-
ko“, řekl jsem si a  svou pozornost věnoval kávě a  zákusku od  pana 
Švandy. „Aby nás pak z toho nechtěla paní Trnková zkoušet“, blesklo 
mi po chvíli hlavou nad kakaovým řezem. A taky že ano! Ocitl jsem se 
v soutěžní dvojici s paní Žižkovskou, dostali jsme obálku plnou kar-
tiček. Na prvních byla města, na druhých královny a na třetích kraje. 
K městům jsme měli přiřadit jejich královny a umístit do správného 
kraje. Zjistili jsme s paní Žižkovskou, že naše zeměpisné a historické 
vědomosti nejsou dostačující a kartičky seřadili více méně náhodně, 
zvláště u královen jsme neměli ani potuchy. Jaké štěstí bylo, že paní 
Trnková výsledky neznámkovala. Když začala rozdávat slepou mapu 
České republiky se zjevným úmyslem, abychom tam jednotlivá měs-
ta zaznačili, raději jsem se s odkazem na flétnový koncert své dcery 
z dalšího programu omluvil a spoluhráčku Danu chvatně opustil. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Jak se baví aktivní senioři

Rok 2015 máme většinou v  povědomí jako rok 70. výročí 
skončení 2. světové války.  Pro jiné státy Evropy má rok 2015 i jiný 
význam, vztahující se k událostem v hlubší historii. Tak je tomu 
u  Nizozemského království, které v  tomto roce slaví 200. výročí 
svého vzniku. Z  tehdejšího Spojeného království Nizozemska 
se postupně vydělily další dvě monarchie – Belgické království 
(1830) a Lucemburské velkovévodství (1890). 

Všechny tři jmenované státy ještě v průběhu 2. světové války 
vytvořily v  britském exilu společenství BENELUX, jež bylo v  50. 
letech jedním ze zakládajících členů Evropského hospodářského 
společenství (EHS), jež se postupem let přeměnilo v  Evropskou 
unii (EU).  K  dvousetletému výročí Nizozemského království 
přijalo Moravské zemské muzeum v  Brně nabídku uspořádat 
za  pomoci Muzea Kancléřství nizozemských královských řádů 
v Het Loo výstavu s názvem Nizozemí v řádech a vyznamenáních 
– od zlatého rouna po současnost. 

Výstava, mapující vývoj řádů této části Evropy od středověkých 
rytířských řádů až po současné řády záslužné, je zcela jedinečná 
a  více se nebude v  ČR s  největší pravděpodobností opakovat. 
Atraktivní bude nejen pro zájemce o faleristiku, ale i pro příznivce 
obecné a vojenské historie. K výstavě byl vydán obsáhlý česko-
anglický katalog, čítající 190 stran, s  barevnými fotografiemi 
exponátů, jejich popisy a stručným přehledem historie Nizozemí, 
jak ji v časové řadě právě vyznamenání dokumentují. 

Výstava trvá od  21. května do  30. srpna tohoto roku a  je 
instalována v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 6 v sále 
Jana Jelínka. 

Na výstavu zve autor scénáře a spoluautor celé výstavy
RNDr. Ivan Koláčný

Pozvání na neobyčejnou výstavu
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Současné téma číslo jedna
Četli jste minulé číslo Řeči? Také jste si všimli, že se 

po  dlouhé době změnila úprava úvodní strany? Zřejmě to 
svědčí o tom, že se děje něco, co si zaslouží naši pozornost. 
Současným tématem číslo jedna je totiž stavba parkoviště 
v  samotném srdci Řečkovic. Dovolte mi tedy, abych i  já 
vyjádřil svůj názor na danou problematiku. 

Nejsem příznivcem automobilismu ani budování dalších 
betonových ploch v této lokalitě. Palackého náměstí by mělo 
být vizitkou naší městské části, což ale v  současném stavu 
rozhodně není. Budiž tedy ku chvále vedení radnice, že se 
konečně tímto prostorem začalo zabývat. 

   Vzhledem k  aktuálnímu územnímu plánu asi nemá 
cenu polemizovat o tom, zda dotyčnou stavbu realizovat, či 
nikoliv. Mnohem víc mě trápí návaznost tohoto díla na okolí. 
Při detailnějším prohlédnutí projektu parkoviště a  základní 
studie rekonstrukce parku mi chybí jakákoliv koordinace 
celého prostranství, počínaje neutěšeným stavem asfaltové 
plochy s  pískovištěm přes zastaralý park až po  dopravní 
situaci v  prostoru zastávek autobusů včetně dořešení 
sporného přechodu pro chodce. Celá plocha by se měla řešit 
jako jeden funkční celek – provést celkovou studii (což se 
dosud nestalo) a  poté celek rozdělit na  jednotlivé stavební 
objekty dle financí. Věřím tomu, že městská část má možnosti 
i  na  to, aby dokázala vyjednat se správcem  (Brněnské 
komunikace) i  úpravu komunikace před kostelem právě 
v  souladu s  celkovou studií rekonstrukce celého náměstí. 
Zejména návaznost parku na  prostranství před kostelem 
včetně přímého pěšího propojení s  ulicí Vážného ze směru 
od konečné tramvaje pokládám za jednu z největších priorit.

 Ke stávajícímu návrhu mám několik připomínek, které asi 
nikdo nijak zásadně neřešil. Například to, že příjezd i odjezd 
vede pouze přes prostranství před kostelem, což není zrovna 
optimální – veškerá doprava se tak soustředí do  prostoru 
největšího pohybu návštěvníků kostela, Vavřinecké vinárny 
či areálu bývalého pivovaru. Jak to zde bude asi vypadat 
v  okamžiku, kdy bude v  kostele nějaké větší shromáždění 
nebo v  době konání Vavřineckých hodů? Jako mnohem 
praktičtější se mi například jeví zřízení jednosměrného 
provozu v  celé zóně s  příjezdem od  kostela a  výjezdem 
druhou stranou náměstí. 

Zastávám názor, že by bylo vhodné celé řešení ještě 
jednou zvážit a  případně navrhnout úpravy, které by vedly 
ke  zkvalitnění celé situace. Podotýkám, že na  projekt 
parkoviště nyní probíhá územní řízení. Celá akce by měla být 
projednána také s veřejností a v dotčených komisích RMČ.

Marek Gut, Sdružení nestraníků

Redakční dovětek
Po  konsenzuálním projednání záměru výstavby parkoviště 

v  zastupitelstvu městské části, kdy žádný ze zastupitelů nebyl 
proti návrhu, se otevřela veřejná polemika, která jistě není 
na  škodu věci. Je nesporné, že plánovaná veřejná diskuze 
k  revitalizaci parku na  Palackého nám. 17. června obsáhne 
i téma parkoviště. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Upozornění Městské police Brno 
 k odtahům při blokovém čištění
V  případě odtažení vozidla při blokovém čištění 

není odtah nařízen městskou policií a strážníci jej proto 
neevidují. Dotazy ohledně odtažených aut proto 
nesměřujte na  linku 156, ale na  číslo 158 Policie České 
republiky, která eviduje odtahy při blokových čištěních. 

Pavel Šoba, MP Brno

Tentokrát se podíváme do roku 1911, kdy byla 11. června 
otevřena plovárna a  koupelna (dobové označení pro 
koupaliště) v  Mokré Hoře. Jako zdroj vody sloužil nedaleký 
potok Rakovec. U přítoku byla nádrž mělčí, aby se voda dobře 
prohřívala. Dále pak byl bazén hlubší. Zbytky betonových 
nádrží byly patrné ještě před několika měsíci. Dnes je na jejich 
místě hřiště, které čeká na svoji první sezónu.

Nyní zpět k  plovárně. Byla postavena nákladem 
Okrašlovacího spolku v Mokré Hoře. Z dobových záznamů se 
můžeme dočíst, že toho roku panovala opravdu velká horka. 
V  poledne se dalo naměřit až 38,5 °C. Lidé na  ulicích Brna 
upadali do bezvědomí, starší osoby byly převáženy do zemské 
nemocnice.

O to více přišla nová plovárna vhod. V Rovnosti z 9. června 
1911 se můžeme dočíst:

„Koupelna založena je na  prostranství 1200 m2 velikém, 
má značný počet kabin a  je celá vysokým prkenným 
plotem obehnána. Pozůstává z  betonové plovárny a  velké 
předehřívárny, do níž teče křišťálově čistá voda z lesních bystřin 
panství Řečkovického a Jehnického, která na slunci a vzduchu 
oteplena vlévá se silným proudem do koupelny, kde se takto 
stále čistá voda obnovuje. Kolem a mezi nádržkami jsou široké 
ochozy pro procházky sluneční a  pískové lázně. Snad žádná 
koupelna v  Brně a  okolí nemůže se honosit tak neporušeně 
čistou vodu jako plovárna mokrohorská. Od  řečkovického 
nádraží je vzdálena pouze 5 minut a  jen několik kroků 
od útulné restaurace pana Deise.“

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... červen

600. výročí upálení Mistra Jana Husa 
a následné husitské boje. 

Přednáška se uskuteční ve Větrníku, Brno-Řečkovice 
ve čtvrtek 18. června v 19:00 hod. Vstup zdarma

Placená inzerce
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V úterý 12. května  proběhla v Mateřské škole Škrétova oslava Dne 
matek, která byla tentokrát spojena i se slavnostním otevřením nově 
zrekonstruované zahrady. Ředitelka školky Eva Fojtíková zahájila 
slavnost krátkým proslovem a přivítala přítomné hosty, paní Boženu 
Jonášovou že školského odboru Jihomoravského kraje a starostu naší 
městské části Marka Vískota, kterému paní ředitelka v závěru proslovu 
poděkovala za  jeho podíl na  celkové  rekonstrukci školky, završené 
právě i  novou zahradou. Poté následovala  vystoupení jednotlivých 
tříd pro přítomné maminky. Závěr slavnosti proběhl  za  hudebního 
doprovodu pana Hlaváčka.

Lenka Vystrčilová,  
předsedkyně komise školství a mládeže rady MČ

Začátkem dubna letošního roku zrušil Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna ochranu památného javoru stříbrného, 
rostoucího v  parku na  Palackého náměstí. Správní rozhodnutí 
o  zrušení ochrany nabylo právní moci dne 8. 4. 2015. Od  tohoto 
dne již javor není památným stromem a  jeho údržbu a  péči o  něj 
musí zajistit městská část. Důvodem zrušení ochrany javoru je jeho 
současný zdravotní stav. V posledních třech letech začalo docházet 
k odlamování silnějších kosterních větví. Naposledy při silné ledovce 
v  prosinci loňského roku došlo k  odlomení silné větve a  narušení 
instalované bezpečnostní vazby. Koruna stromu je zasažena 
rozsáhlou infekcí dřevokazných hub, která způsobuje rozklad dřeva 
a  ztrátu jeho pevnosti. Z  hlediska snížené provozní bezpečnosti 
a  rizika pádu větších větví není možné strom v  současné podobě 
zachovat, a  nezbývá než jej pokácet. Vzhledem k  již probíhajícímu 
období vegetace zajistíme během května až června odborné 
ošetření (obvodovou redukci a sesazení koruny) javoru tak, abychom 
prozatím eliminovali rizika spojená s popsaným stavem stromu.

Oddělení životního prostředí ÚMČ

I letos prvního května mnohé obyvatele Řečkovic ohromil průvod 
princezen, keřů, zombies nebo třeba čertů. Ano, samozřejmě je řeč 
o  majálesu, akci každoročně pořádané studenty Gymnázia Brno-
Řečkovice, tentokrát pod názvem Majáles snů. I přes nepřízeň počasí 
vyšel průvod masek od budovy školy podle plánu a v  řečkovickém 
amfiteátru, dějišti celé akce, studenty přivítal les barevných deštníků 
a pod nimi stovky věrných diváků.

O  oficiální zahájení se postarali pánové Marek Viskot, starosta 
Řečkovic a  Mokré Hory, a  Peter Krupka, ředitel Gymnázia Brno-
Řečkovice. Po  slavnostním úvodu a  vystoupení školního sboru 
přišly na  řadu scénky jednotlivých tříd na  téma „Sen“. Diváci měli 
možnost zhlédnout jedinečné taneční výkony, propracované 
scénáře i  hudební čísla. Snad největší pozornost poutaly herecké 
výkony profesorů, kteří se jedině na prvního máje nechají přemluvit 
k nejrůznějším „kouskům“.

Jak diváci, tak účinkující mohli v  hlasování rozhodnout o  vítězi 
letošního majálesu. Tím se podle diváků i odborné poroty stala třída 
kvinta B a ocenění organizátorů si odnesla prima B. 

Velká poklona patří všem účinkujícím, ať už z  řad studentů či 
profesorů, již, často spoře oděni, vystupovali v  zimě a  dešti. Jako 
pozorní a obětaví se projevili také organizátoři z řad septim, kteří se 
dokázali vypořádat i s nepříznivými okolnostmi a díky jejich úsilí se 
celá akce stala jedinečným a neopakovatelným zážitkem.

Autorka článku a fotografie: Michaela Petříčková

Když se profesor chemie stane napůl šíleným vědcem, může to být normální situace, nebo 
pěkně výbušná kombinace.

KNIHOVNA V LÉTĚ
Všichni se už těšíme na  léto, na  prázdniny, na  volné dny 

strávené odpočinkem v přírodě, u vody, na výletech. Obzvlášť 
nedočkavé bývají děti. Chceme jim čekání zpříjemnit, a  tak 
jsme pro ně v  naší knihovně připravili ve  spolupráci s  DDM 
Gromešova tvůrčí dílničku s názvem

SKOK DO PRÁZDNIN
Účastníci si budou moci vyrobit originální zápisník na prázd-

ninové zážitky a vzpomínky. 
Akce se bude konat ve čtvrtek 18. června od 15 hod.

Jako každý rok bude o  letních prázdninách omezena půj-
čovní doba v  naší knihovně, ale bez přísunu oblíbené četby 
vás nenecháme. Pro knihy si můžete v červenci a v srpnu přijít 
v tyto dny:
každé úterý 10,00 – 12,00 
 13,00 -  18,00
každý čtvrtek 10,00 – 12,00
 13,00 – 18,00

Příjemné letní a prázdninové dny s knihou i bez ní  
Vám přejí knihovnice

                Jana Paculová a Šárka Ondrušková 
                pob. KJM v Řečkovicích, Kolaříkova 3

Den matek v MŠ Škrétova

Majáles snů

Zrušení ochrany památného javoru 
na Palackého náměstí 
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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

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

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

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

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

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? SJEDNEJTE SI U NÁS 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍMO NA MÍRU.  
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

HLEDÁM ke koupi byt v Řečkovicích. Původní stav nevadí, nabídněte 
prosím. Tel.: 774 193 566

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

KOUPÍM rodinný dům se zahradou v Řečkovicích nebo v blízkém okolí. 
i v horším stavu. Tel.: 721 332 622

NABÍZÍM k prodeji družstevní zděnou garáž o rozloze 19 m2  
s přípojkou elektřiny 220 V a vlastním elektroměrem, která se nachází 
na ul. Kárníkova. Podrobnější informace poskytnu na e-mailové adrese: 
ubambinou@seznam.cz, nebo na tel. č.: 606 171 485

RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH (parkety, vlysy, palubky), 
podlahářské práce. E-mail: lombrno@seznam.cz Tel.: 603 818 218

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

AKCE! KADEŘNICTVÍ  LENKA – pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih  
+ fouk. 290,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 500,- Kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

PRONAJMU garáž na ul. Kremličkova. Tel.: 737 74 11 33

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

KOUPÍM v Řečkovicích  byt 2 až 3+1 s balkonem.  Tel.: 792 264 763

PRODÁM  byt v OV 3+1, 3. podlaží, Řečkovice, ul. Bratří  Křičků.  
Tel.: 775 238 575. Volat odpoledne a večer.

PLACENÁ INZERCE

Placená inzerce

O ekologii se mluví stále častěji, ale mám pocit, že čím víc se 
o ní mluví, tím víc je nepopulární.

Přitom by stačilo, kdyby se každý choval tak, abychom 
zbytečně neplýtvali zdroji, jelikož nejsou neomezené, ctili 
pravidlo předběžné opatrnosti. To znamená, že pokud si 
nejsme jisti dopady svých činností, tak se takovýchto činností 
vyvarujme nebo k  nim přistupujme s  maximální opatrností. To 
ale neznamená, že nemůžeme zkoušet nové věci. Naopak. Je ale 
potřeba používat selský rozum.

Česká republika patří mezi státy, které mají třídění odpadů 
na  vysoké úrovni. Třídíme opravdu ukázkově, z  čehož nám 
plynou nemalé peníze. Vytříděné plasty, sklo aj. se znovu zpracují, 
případně prodají do zahraničí na další zpracování, místo toho, aby 
se nákladně odstraňovaly jako odpad. Občané by pak ale měli 
být motivováni ke třídění odpadu a odměňováni za svou snahu 
třídit. Ale poplatky za  likvidaci odpadů se tu neustále zvedají, 
s  výmluvou, že se musí pokrýt náklady. Tak tedy nevím, někde 
bude asi chyba. Ekonomie a  ekologie by měly jít ruku v  ruce, 
jinak to nemá význam. Buď má smysl třídit a je to jak ekologické, 
tak ekonomické, nebo je třídění neekonomické, a  potom je 
potřeba systém změnit. Pokud je výhodnější plasty spálit, tak je 
spalme, teplo využijme a  za  méně peněz vyrobme plasty nové. 
Zásoby ropy jsou sice omezené, ale to jsou i zásoby uhlí. Osobně 
si nemyslím, že by třídění bylo neekonomické. Potom jsme 
na  tom finančně velice dobře a  není třeba poplatky navyšovat. 
Město Brno vybere na  poplatcích více peněz, než jsou její 
skutečné náklady na sběr a svoz neseparovaného komunálního 
odpadu. Navíc příjmy z vytříděných složek komunálních odpadů 
do těchto čísel ani neuvádí… ty se pak někde vytratí. Motivace 
pro obyvatele? Žádná.

Vím, že je to celé mnohem složitější a komplexnější. Schválně, 
zamyslete se, co si představíte pod pojmem ekologie. Většina lidí 
si myslí, že ekologie není velká věda, ale ve skutečnosti jí málokdo 
rozumí. Ekologie je velice úzce provázána s  ekonomií. Udržet 
stávající stav je mnohem jednodušší a levnější než se pak snažit 
o navrácení do alespoň původního stavu.

Ing. Jiřina Versteegh, 
Poradkyně pro ekologii a členka komise pro bez-

pečnost a veřejný pořádek za TOP09

Trocha ekologie, 
nebo možná ekonomie



8Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KAM O PRÁZDNINÁCH?

Táborník a jeho  Radovánky
Termín: 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. 
Věková skupina: od 2 let.
Cena: 1500,– Kč za turnus (5 dní), 2500,- Kč / 2 turnusy nebo 
10 dní, 3500,- Kč / 3 turnusy nebo 15 dní.

TÁBORNÍK je prázdninový příměstský tábor pro předškolní 
děti, jejichž školka přes prázdniny nefunguje, nebo děti, které 
si chtějí najít nové kamarády, zažít legraci a možná i trochu 
dobrodružství. Pro děti, které se teprve do školky chystají, je 
TÁBORNÍK jistá forma zvykání na nový režim.
Během jednotlivých turnusů je pro děti připraven bohatý 
program:
•	 Seznámení	 s  pestrými	 výtvarnými	 technikami	 a  materiály,	

rozvoj jemné motoriky
•	 Zpívání,	cvičení,	četba	
•	 Pohyb	 venku	 hry,	 poznávání	 přírody,	 vycházky	 po  okolí,	 

pohyb na zahradě s herními prvky
•	 Logické	hry,	rozvoj	myšlení	a spolupráce

Co mít s sebou:
– přezůvky, pohodlné oblečení + oblečení na  převlečení,  

batůžek 
– pití, svačinka ručník

Provoz: 8.00-16.00, ráno příchod do 9.00

Přihlášky jsou na www.ddmhelceletova.

Informace: Š. Lokajová, tel. 606 110 970

Přihlášky během prázdnin u vedoucích turnusů:
29.6.-3.7.  Z. Červinková tel. 721 079 626
6.7.-10. 7.  Z. Červinková tel. 721 079 626
13.-17.7.  Eliška Fleková tel. 723 262 216
20.-24.7. Alena Vajdáková tel. 732 446 137
27.-31.7. Ivana Bláhová tel. 775 174 463
3.-7.8. Helena Vévodová tel. 720 214 992
10.-14.8. Helena Vévodová tel. 720 214 992
17.-21.8. Romana Ostrýžová  tel. 733 316 757
24.-28.8. Karin Volfová tel. 606 206 477

Máme poslední volná místa na příměstských táborech  
pro děti ZŠ, více o všech táborech – www.ddmhelceletova.cz  
Kapacitu si prosím telefonicky ověřte u vedoucího tábora.

Akce pro děti v červnu
5. 6. Pohádková zahrada, 9.00-18.00
Dopolední část je určena převážně pro kolektivy MŠ, ŠD,  
odpoledne pro rodiče a děti. Společně oslavíme Večerníček 
a jeho pohádky. Akce je v kostýmech Mahenova divadla. 

19. 6. Táborák na zahradě s programem, 15.00-19.00
Sportovní hry, motokáry, program pro děti.  
Vstupné: 50 Kč, špekáčky s sebou

Otevřená zahrada o prázdninách  
Těší se na vás Iva Bláhová, tel. 775 174 463

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
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S  obnovou občanských iniciativ, kterou přinesl rok 1989, 
přišel i  rozvoj dobrovolnických aktivit. Abychom se však v  této 
oblasti mohli přiblížit zemím na  západ od  našich hranic, je 
potřeba ještě ujít řádný kus cesty. Jen velmi těžko se můžeme 
srovnávat například se Severní Amerikou, kde existovala 
komunita vzájemně se podporujících občanů ještě dříve, než 
byla vytvořena centrální vláda. První osadníci, kteří do Ameriky 
přijeli, se snažili vybudovat společnost založenou na principech, 
kde vzájemná pomoc a  dobrovolnost byly velmi významnými 
složkami. Dobrovolnictví zde dodnes tvoří přirozenou součást 
života. 

U  nás byla nositelem „dobrovolnických“ aktivit v  dřívějších 
dobách především církev. V  19. století potom vznikla celá 
řada spolků a  organizací, které byly založeny na  dobrovolné 
pomoci, a  tato spolková činnost se ještě rozvinula po  vzniku 
Československa. Německá okupace a vznik socialistického státu 
však znamenaly na dlouhou dobu útlum pro občanské aktivity, 
který trval až do 80. let minulého století. 

Každý krok, který nyní na  cestě k  obnově uděláme, je 
stavebním kamenem nové společnosti, společnosti založené 
na demokratických principech a morálních hodnotách, kde jsou 
tyto dobrovolné občanské aktivity považovány za samozřejmost. 
Prvním krokem tak může být právě Vaše zapojení se jako 
dobrovolníka v rámci místní komunity.

Pokud se i  Vy rozhodnete, že byste chtěli věnovat kousek 
svého volného času ve  prospěch někoho druhého, zapojte se 
jako dobrovolník v  organizaci DOTYK II, o. p.  s., která pomáhá 
lidem s  chronickým duševním onemocněním schizofrenií 
a dětem s poruchami autistického spektra. 

Bližší informace na  tel. 774 969 877, e-mailu info@dotyk2.cz 
nebo navštivte naše internetové stránky www.dotyk2.cz.

Léto je pro děti časem prázdnin a táborů. Nejen děti si však 
užívají táborových programů, školské zařízení Lipka a  jeho 
pracoviště Kamenná letos připravilo dva příměstské tábory 
i pro seniory 60+.

Dva tematicky laděné týdny nabídnou bohatý program 
a  především režim přizpůsobený věku seniorů. Na  již druhém 
ročníku příměstského tábora Rajská zahrada, který se koná 29. 6. 
– 3. 7. 2015, si senioři užijí poznávání zahrady všemi smysly. Každý 
den se budeme věnovat jednomu z  našich pěti smyslů a  jeho 
vlivu a  uplatnění v  zahradách. Nebudou chybět ani praktické 
tipy, náměty, rady nebo recepty na  pokrmy z  jedlých plevelů 
a jiných netradičních surovin. Druhý týden v srpnu (10.–14. 8.) si 
na příměstském táboře Živly mezi řemesly budou moci senioři 
vyzkoušet různé rukodělné aktivity inspirované čtyřmi živly, 
stará řemesla (hrnčířství nebo košíkářství) a především si vyrobí 
a s sebou domů odnesou různé dekorace a drobné dárky pro své 
blízké. 

Příměstské tábory se konají každý den od  9 do  16 hodin  
v prostorách pracoviště Lipky Kamenná v Brně na Kamenné 20. 
V  ceně je vždy započítán veškerý použitý materiál a  pravidelná  
strava. Více informací o táborech a jak se na ně přihlásit vám sdělí 
Pavla Švecová (T: 543 420 825, E: pavla.svecova@lipka.cz).

DOTYK II: 
Jste nezaměstnaní nebo v důchodu 

a máte dostatek volného času? 
Anebo si chcete po práci jen vyzkoušet 

něco nového?

NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA LIPKU SE MOHOU VYDAT I SENIOŘI

Lidmila  STOPKOVÁ 85 let 

Jiří URBAN 95 let 
Václav  BERAN 92 let 
Olga AXMANNOVÁ 92 let 
Marie  LUKÁŠKOVÁ 91 let 
Marie  BUDIŠOVÁ 91 let 
Robert  KLOUDA 90 let 
Jindřich  CHLUP 90 let 
Božena  VOSTALOVÁ 90 let 
Věra  KOZUMPLÍKOVÁ 90 let 
Eduard  LACÍK 85 let 
Božena  HORÁKOVÁ 85 let 
Helena  ŠEBESTOVÁ 85 let 
Margit  SOUKUPOVÁ 85 let 
Jan  MLEJNEK 80 let 
Bohumil  JUŘIČKA 80 let 
Eva  ROSICKÁ 80 let 
Marie  HONZOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – duben 2015

JUBILANTI – květen 2015
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Sportovní program na ČERVEN:
Fotbal – 1.B třída skupina A
6.6.  SK Řečkovice : Letonice 16:30 hod.
20.6.  SK Řečkovice : Rousínov B 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 2. třída skupina A
6.6.  Orel Řečkovice B 9:00 a 10:40 hod.
6.6.  SHL Řečkovice 12:20 a 13:10 hod.
13.6.  Orel Řečkovice B 9:00 a 10:40 hod.
13.6.  SHL Řečkovice 14:00 a 14:50 hod.
20.6.  SHL Řečkovice 12:20 a 13:10 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
(orelský areál na Medlánecké)

Všem sportovním oddílům, hráčům, trenérům i funkcionářům 
přeji klidnou sezónní přestávku.
Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do  
15. 8. na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
předseda komise sportu a člen zastupitelstva MČ

Jeden z nejstarších kolektivních míčových sportů, 
národní házená, slavila 110 let své existence. Ve svě-
tě není mnoho sportů, které by se mohly chlubit tak 
bohatou historií. V Řečkovicích tento sport provozuje 
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 

Oficiální oslavy 110 let národní házené proběhly ve dnech 5. 5. – 
10. 5. 2015 v severočeské oblasti pod záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje pana Oldřicha Bubeníčka. 

Součástí oslav byl i Superpohár mládeže 2015 v kategorii starší-
ho žactva a dorostu pod osobní záštitou předsedy České unie sportu 
pana JUDr. Miroslava Jansty. V turnajích daných věkových kategorii 
bojovaly výběry nejlepších hráčů jednotlivých oblastí. A jak si vedly 
výběry Jihomoravské oblasti, ve  kterých reprezentovali hráči 1. NH 
BRNO? 
VýběrJihomoravské oblasti starších žáků obsadil 4. místo.
Družstvo JMO reprezentovali následující hráči 1.NH BRNO: Jonáš 
Míček, Jan Kosař, David Bárek, Marek Mottl, Jarek Kilián, Adam Sauer 
a Martin Pavlok.
VýběrJihomoravské oblasti dorostenců obsadil 2. místo.
Družstvo JMO reprezentovali následující hráči 1.NH BRNO: Daniel 
Winkler, Jakub Kratochvíl, Tomáš Ježek, Jiří Voženílek, Lukáš Zavřel, 
Radim Rozlílek, Pavel Kouřil, Jan Winkler a Jarek Kilián.
Další významnou akcí byla mezizemská utkání ČECHY – MORAVA
Utkání juniorů:  ČECHY – MORAVA  17 : 17  (10:11).
Družstvo Moravy reprezentovali následující hráči 1.NH BRNO: Daniel 
Winkler, Jakub Kratochvíl, Jiří Voženílek, Radim Rozlílek a Pavel 
Kouřil.
Utkání mužů:  ČECHY – MORAVA  20 : 14  (10:5).
Družstvo Moravy reprezentovali následující hráči 1.NH BRNO David 
Műhlhandl a Jan Petr.

V  rámci oslav 110 let národní házené proběhlo na  GALAVE-
ČERU NÁRODNÍ HÁZENÉ, konaného dne 8. 5. 2015 v  Městském  
divadle Chomutově, vyhlášení výsledků ankety Národní házen-
kář roku 2014. Z  družstva mužů 1. NH BRNO se Tomáš ULRYCH 
umístil na  pěkném 4. místě. V  první desítkce se ještě umístili na   
6. místě David Műhlhandl a na 10. místě Jan Petr.

Ing. Dušan Sestrienka

SPORT

NÁRODNÍ HÁZENÁ SLAVILA 110 LET

Malé ohlédnutí za novinkou 
uplynulé plesové sezóny

V  sobotu 7. 3. 2015 se v  odpoledních hodinách na  řečkovické  
Sokolovně konal 1. Žákovský ples ZŠ Horácké náměstí. Jak již patr-
no z názvu, ples byl určen pro žáky 2. stupně a byl poněkud odliš-
ný od předchozích plesů sportovních tříd, na které jsme byli zvyklí, 
a svým pojetím byl cíleně zaměřen na žáky. Přítomní rodiče byli pou-
ze v roli diváků.

Jako styčný důstojník za  Sokol Řečkovice jsem absolvovala tuto 
akci úplně celou, takříkajíc „od A až do Z“ a musím konstatovat, že 
to byla akce vskutku vydařená. Děti měly nacvičené zahájení plesu 
v  podobě polonézy, děvčata načesaná a  v  dlouhých šatech, kluci 
v  oblecích. Po  celou dobu trvání plesu měli žáci připraven vlastní 
zábavný program v podobě tanečních a pěveckých vystoupení, hry 
na hudební nástroje, probíhala výuka tanců, volila se královna a král 
plesu. Zábava to byla moc pěkná, příjemná a myslím, že se pobavily 
nejen děti a přítomní rodiče, ale i pedagogický dozor, který tam byl 
samozřejmě s dětmi přítomen. Nejen jim patří veliký dík za podporu 
této akce, kterou si vzal za své žákovský parlament. Je skvělé, že si děti 
za podpory svých učitelů dovedou připravit a uskutečnit takovouto 
akci, při které se výborně pobaví a  stmelí školní kolektiv. Opravdu 
mohou litovat pouze ti, kdož na ples nešli.

Doufáme, že elán jak dětí, tak pedagogů vytrvá do dalších ročníků 
a již teď se těšíme na 2. žákovský ples, který se snad bude konat v roce 
2016.

Eva Janovská za TJ SOKOL Řečkovice
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Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci červnu 2015:
1. 6. v 18.00, sál školy

Absolventský koncert /A. Janíčková,  
A. Jarolínová/
8. 6. v 16.30, divadlo Barka

Jarní taneční představení
9. 6. v 18.00, sál školy

Absolventský koncert II.
10. 6.v 17.00, sál školy

Společný koncert se ZUŠ Světlá nad 
Sázavou 
11. 6. v 18.00, sál školy

Absolventský kytarový koncert 
16. 6. v 18.00, sál školy

Žákovský koncert
17. 6. v 19.00, sál školy

Koncert Klubu moravských skladatelů
Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

5. absolventský 
a žákovský koncert 

3. června v 18.00

6. absolventský 
a žákovský koncert 

9. června v 18.00

KONCERT na Sýpce
18. června v 18.00 ve společenském centru Sýpka 

v Medlánkách

Přijímací zkoušky 
na školní rok 2015/16

8. – 12. června 

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

Když jsem v letošním lednovém čísle Řeči představoval nejnovější 
dílko Mgr.  Marcely Neužilové, provdané Zerhauové, byli jsme již 
domluveni na  pozdější návštěvě, kdy se literární tvorbě autorky 
budeme věnovat podrobněji. Ten okamžik nastal nyní a  já mám 
příležitost podělit se s vámi o její vyprávění. S ohledem na zdravotní 
stav paní Marcely Neužilové – Zerhauové tentokrát nejde o klasické 
interview, ale článek, který vznikal prostřednictví e-mailu.

Paní Marcela Neužilová-Zerhauová je dcerou známého, dnes 
již nežijícího řečkovického spisovatele ruralisty Františka Neužila, 
který se proslavil především početnou řadou historických románů, 
vsazených nejčastěji do  raně křesťanského údobí Zemí koruny 
české. František Neužil byl hluboce věřící křesťan, muž mnoha 
povolání. Byl redaktorem, učitelem, archivářem, ale též důstojníkem 
československé armády, což ho 50. letech převedlo i  mezi silniční 
dělníky. Maminka byla po  celý život ženou v  domácnosti, což 
malé Marcele vytvářelo krásné harmonické rodinné prostředí. 
Díky tatínkovi prožila Marcela dětství ve  vlídném intelektuálním 
společenství, kde si podávali dveře známí hudebníci, pěvci i přední 
osobnosti z oblasti literární tvorby. Svým tatínkem byla též postupně 
a  nenásilně seznamována se zásadami uměleckého psaní, což  
později ještě mnohokrát ocenila. Maminka rodinnou výchovu 
vyvažovala vytvářením krásného prostředí žité křesťanské lásky.

Popsané domácí prostředí směrovalo Marcelu k  pozdějšímu 
studiu na filosofické fakultě, soukromě se však věnovala i studiu hry 
na  klavír na  konzervatoři. Doufala, že jako pedagožka bude moci 
jednou svoje zkušenosti a  životní orientaci předávat tou dobou 
většinou jednostranně vychovávaným generacím.  Jak říká: „I tehdy 
nade mnou a mojí rodinou držel Pán Bůh ochrannou ruku.“ 

Před řadou let paní Marcela Neužilová těžce onemocněla a  pět 
let prožila v  invalidním důchodu. Tehdy se chopila pera a začala se 

věnovat literární tvorbě. Zpočátku to byly jen krátké sloupečky či 
fejetony v denním tisku nebo pro Brněnský rozhlas, tehdy ještě pod 
bedlivým zrakem svého tatínka, který byl na svoji dceru pochopitelně 
hrdý.

Opravdově se intenzivní literární tvorbě mohla začít věnovat 
až po  převratu v  roce 1989. Jejím prvním dílem byla novela „Tma 
je nepohltila“, pojednávající o  mládeži za  socialismu. Následovala 
spolupráce s karmelitánským nakladatelství Fatym, které vydalo její 
další knihy „Stopem“,  „Dva kluci, tři psi a  jedna babička“, novelu „Já 
jsem s  tebou“ nebo „Oheň tajemství“. Ústředním motivem těchto 
knih jsou mezilidské vztahy, což často bývá spíš vážná, až neveselá 
tématika. Veselejší žánr, jak paní Marcela říká, je v  knížce „Večery 
smíchu na Hané“. Z této a následující knihy povídek „Něha a zlo“ již 
několikrát čerpali tvůrci Cyrilometodějského kalendáře, vydávaného 
týmž nakladatelstvím.

Poslední knihou, stojící před vydáním, je „Výbrus srdce“, kniha 
věnovaná některým problémům mezilidských a  pracovních vztahů 
v  době po  sametové revoluci. Kniha nahlíží autorčinýma očima 
do  našeho školství, přibližuje čtenářům ne právě známé prostředí 
podzemní církve a její nesnadné včleňování do současné společnosti, 
stejně jako na  život bývalých estébáků dnes mezi námi. O  rukopis 
projevily zájem téměř současně hned tři nakladatelství, jedno už 
nabídlo rovnou jeho vydání. Záleží tedy na  paní Marcele, jak se 
rozhodne.

Závěrem si tedy dovoluji popřát spisovatelce paní Marcele 
Neužilové-Zerhauové, aby ji potřeba podělit se se čtenáři o  své 
myšlenky, názory a o své životní krédo neopouštěla a aby nacházela 
stále více a více čtenářů.

Ivan Koláčný

Návštěvou u... spisovatelky Marcely Neužilové
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O  hudební doprovod se postará hudební skupina Čohanas. Výstava je  
prodejní. Peníze budou využity pro děti z  Krizového centra. Krizové centrum je  
zařízení pro děti a dospívající, kteří potřebují z různých důvodů okamžitou pomoc  
(www.css.brno.cz). 

Vernisáž výstavy proběhne podle tradičního zvyku v  pátek, ale ten-
tokrát již v  16 hodin, a  to 12. června 2015. Výstava bude otevřena až do  
pátku 19. června, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin 
a od 14 do 17 hodin.

Na setkání se těší komise kultury rady MČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
zve občany na

veřejnou diskusi o revitalizaci parku na Palackého náměstí
(za účasti projektanta)

Setkání se koná ve středu 17. 6. v 17 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

Červnová výstava
DÍLNA – Výstava dětských prací z Krizového centra pro 

děti a dospívající (Hapalova 4)


