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Stanovisko městské části k možnostem výstavby v Jehni-
cích a Ořešíně
V nedávné době jsem se jako zástupce vedení naší městské části zúčast -
nil dvou jednání, která se týkala možností nové výstavby bydlení a s tím
spojené změny územního plánu v Jehnicích a Ořešíně. V Ořešíně se
dokonce jednalo o veřejnou debatu, ve které si účastníci vyjasňovali
svá stanoviska k této záležitosti. Jednání ohledně výstavby rodinných

domů v Jehnicích proběhlo za účasti náměstka primátora města Brna
pro oblast životního prostředí pana Mgr. Martina Andera, který je záro-
veň odpovědný i za územní plánování a rozvoj.
Jak v případě možné výstavby v Jehnicích, tak v Ořešíně jsem tlumočil
jasné stanovisko vedení městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
které s uvedenou výstavbou v tak velkém rozsahu nesouhlasí. Důvodem
je absence nového dopravního napojení do zmíněných lokalit. Záměr
nové výstavby totiž vůbec nezohledňuje již tak velkou hustotu dopravy
na dotčených příjezdových komunikacích, vedoucích přes naši měst-
skou část. Jsme přesvědčeni, že zejména ulice Gromešova, Jandáskova
a Tumaňanova by byly nově dopravně zatíženy a celkově by se zhoršila
nejen dopravní situace, ale také hlučnost, prašnost, bezpečnost a cel-
kový komfort bydlení nejen v této části Řečkovic a Mokré Hory. Nová
výstavba navíc ani neřeší novou infrastrukturu, jako je kapacita škol
všech stupňů, poštu, která je pouze v naší městské části a jejíž kapacita
je nedostatečná, či ostatní občanskou vybavenost.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Brna projednávalo na svém
červnovém zasedání mimo jiné aktualizaci
vyhlášky o nočním klidu. Prostřednictvím této
vyhlášky mohou obce regulovat dobu nočního
klidu jinak, než jak je obecně stanovena v zákoně

(od 22 do 6 hodin). Přesněji řečeno, je možné ve výjimečných případech,
zejména při slavnostech či obdobných společenských akcích, dobu
nočního klidu zkracovat. Naopak to ale nefunguje, tzn. nelze noční klid
například prodloužit do 8 hodin ráno. V naší městské části se pro rok
2017 týká omezení doby nočního klidu dvou akcí – Vavřineckých hodů
v sobotu 12. srpna a Letní noci v sobotu 26. srpna. Noční klid je při
těchto akcích stanoven od 2 do 6 hodin. Podobně k vyhlášce přistoupila
většina městských části v Brně.

Koncem června rada městské části vybírala dodavatele na rekon-
strukci části zpevněných ploch ve středisku Vysočina. Jedná se opro-
stor mezi dvěma budovami, konkrétně mezi budovou v soukromém
vlastnictví (provozovna Billa až bývalý Nashville) a budovou ve vlastnictví
státu (nábytek Kocman, pobočka knihovny adalší provozovny). Zde dojde
k odstranění stávajících zpevněných ploch ahlavně kodstranění pískoviště
av tomto místě nevhodných keřů. Bude vytvořena nová souvislá dlážděná
plocha bez dosavadních různých výškových úrovní. Práce započnou
začátkem září. Bohužel stále netušíme, kdy chce stát prodat budovu ve
svém vlastnictví. Dle dostupných informací v médiích se měl prodej usku-
tečnit v polovině roku. V polovině června nebyla na webu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji ani
zmínka. 

Nadále pokračují práce na projektu revitalizace Palackého náměstí.
Autoři studie, která se loni v červnu na veřejném projednání setkala s klad-
ným hodnocením, Ing.Zdeněk Sendler a jeho tým, pokračují v byrokraticky
náročném procesu přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Celý
návrh musí být v souladu s představami apřipomínkami například Odboru

dopravy magistrátu, Policie ČR (dopravní hledisko), Technických sítí města
Brna (veřejné osvětlení), Odboru životního prostředí magistrátu a mnoha
dalších dotčených institucí. Projektová dokumentace bude dokončena
letos na podzim, kdy bychom ji také chtěli představit veřejnosti. Následně
nás čeká řízení na stavebním úřadě s cílem získat územní rozhodnutí
a stavební povolení. Z obsahového hlediska se projekt drží zmíněné loni
představené studie, kdy vznikne nové dětské hřiště na místě dnešní asfal-
tové plochy s pískovišti. Od hřiště budou zídkou odcloněna nová parkovací
stání (na místě bývalé hasičky). Zvýšen bude počet laviček k posezení
v parku a vzniknou nové parkové cesty. Na podzim budeme také znát
předpokládané náklady na realizaci celé akce. 

Krásný červenec a srpen přeje
Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části

Na své 37. schůzi 7. června 2017 rada:
• souhlasila s pořadím uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele

MŠ Škrétova, stanoveném konkurzní komisí dne 19. 5. 2017, a se jme-
nováním Mgr. Blanky Sáčkové ředitelkou MŠ Škrétova, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Oprava vstup-
ních prostor bytových domů Novoměstská 7–19 a Novoměstská 23–41
v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou společností DBEST living,
s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, 

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace
zpevněných ploch při ulici Terezy Novákové, Brno-Řečkovice“ nabídku
předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem,

• schválila opravy těchto chodníků v roce 2018 v pořadí dle priorit:

1. Novoměstská 45–59, 2. Renčova 10–16, 3. před vchodem do domu
Kárníkova 20, 4. Žitná 3.

Na svém XV. zasedání 22. června 2017 zastupitelstvo městské čás-
ti:
• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice

a Mokrá Hora za rok 2016, a to bez výhrad; schválilo závěrečný účet
městské části za rok 2016, 

• souhlasilo s podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
ve výši 10 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště
při ul. Novoměstské“ v rámci podprogramu 133D 531 Podpora mate-
riálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 3

Zpevněné plochy s kašnou na Palackého náměstí byly realizovány před
patnácti lety. I když bylo udržení vodního prvku kašny v průběhu let vždy
dost složité (zaplavování strojovny, oprava čerpadel, renovace plochy kašny,
atd.), vždy se podařilo provoz zachovat. V loňském roce se však již projevily
závady, které neumožnily plný výkon vodotrysků kašny mezi kostelem a res-
taurací Svatovavřinecký dvůr. V letošním roce byl z důvodu masivního úniku
vody do podzemí zastaven provoz kašny úplně.

Dle předběžného technického posouzení je závada na potrubí, které
vede pod kašnou. Pro další postup oprav je zadána kamerová zkouška,
která ukáže stav poškození. Věříme, že společnost, která kašnu a její tech-
nologii v minulosti vybudovala, a ozvala se nyní na naši výzvu spolupráce,
bude mít v letošním roce kapacitní možnosti a podaří se závadu odstranit.

Vzhledem k předpokládanému typu závady a následné finanční a tech-
nické náročnosti není nyní možné spekulovat o termínu oprav a spuštění
vodního prvku. Nelze však ani vyloučit, že opravy budou finančně tak nároč-
né, že bude třeba navrhnout finanční prostředky ke schválení do rozpočtu
roku 2018.

Ing. Libor Stloukal, 
vedoucí odboru správy majetku

Kašna na suchu

Na kus řeči s Ludmilou Pavlíčkovou
S agendou stavebního úřadu má zkušenosti
mnoho našich občanů. V čele tohoto důleži-
tého úřadu stojí už dlouhá léta žena, vystu-
dovaná architektka Ludmila Pavlíčková.
Známe se už dlouho, mnoho dnů jsme spolu
proseděli ve volební komisi v mokrohorské
školce při rozličných volbách a po posledním
stěhování úředníků spolu dokonce sdílíme
stejnou kancelář.

Lído, dovede Tě po těch letech na stavebním úřa-
dě ještě něco překvapit?

Při práci s lidmi není o překvapení nouze – a český stavebník je tvor vyna-
lézavý.

Když někomu vysvětluji, že stavební úřad je tzv. výkon státní správy v přenesené
působnosti obcí a volení představitelé městské části vám nevelí, těžko se to
chápe. Máš při své praxi naučené nějaké stručné vysvětlení, proč to tak je?

Stanoví to tak zákon. Pro lepší pochopení rozdílu uvádím, jaké jiné pra-
vomoci v této oblasti náleží voleným zástupům: Zastupitelstvo obce v samos-
tatné působnosti rozhoduje o pořízení územního a regulačního plánu,
schvaluje zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
a vydává územní plán a regulační plán. Výsledná platná územně plánovací
dokumentace (Územní plán města Brna a regulační plány) je pro rozhodování
stavebního úřadu závazná. Takže ono „velení“ zde je prostřednictvím výše
uvedených dokumentů.

Co všechno je agendou našeho stavebního úřadu a jaká je jeho územní působ-
nost?

Na území naší městské části, tj. v katastrálním území Řečkovice a kata-
strálním území Mokrá Hora působíme jednak jako obecný stavební úřad
a jednak plníme roli speciálního stavebního úřadu u staveb místních komu-
nikací a veřejně přístupných účelových komunikací (speciální stavební úřad
na úseku dopravy a silniční správní úřad) a u vodních děl (vodoprávní úřad).
Výkon speciálního stavebního úřadu na úseku dopravy a silničního správního
úřadu provádíme i pro území MČ Brno – Ořešín (katastrální území Ořešín).

Zde je nutné uvést, že působnost speciálních stavebních úřadů je daná
Statutem města Brna, takže na území naší městské části působí jako speciální
stavební úřad na úseku dopravy a jako silniční správní úřad také Odbor
dopravy Magistrátu města Brna, jako vodoprávní úřad pak Odbor vodního
a lesního hospodářství a zemědělství.

Problémem našeho státu jsou zdlouhavá a složitá uzemní a stavební řízení,
o nekonečném příběhu přípravy územního plánu nemluvě. Jak se podle Tebe
vyvíjí legislativa od starého stavebního zákona? Vedou změny v souladu s Murp-
hyho zákonem k horšímu, nebo se situace zlepšuje?

Nový stavební zákon, platný od roku 2007, obsahoval na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu některá zjednodušení, která se ale v praxi

„neosvědčila“. Použití zjednodušujících postupů vyžaduje aktivní součinnost
stavebníka a také vstřícný přístup vlastníků sousedních staveb a pozemků.
Novela platná od roku 2013 dává proto v této části možnost návratu k původ-
ním postupům. Nabízí tak celou škálu procesních postupů, ale rčení „v jed-
noduchosti je krása“ zde opravdu neplatí. Co přinese chystaná novela,
teprve zjistíme...

Občas se někdo pozastavuje nad nějakou novostavbou, která se mu nelíbí, a diví
se, jak to mohl někdo povolit. Jaký je vůbec vliv stavebního úřadu na podobu
nové stavby?

Hodnocení staveb bývá mnohdy protichůdné. Co je pro jednoho nepři-
jatelné, druhý vítá. Požadavky stavebníků jsou různé, tak jak jsme jako lidé
různí a jedineční. Předkládané stavební záměry jsou zpracované oprávněnou
(autorizovanou) osobou, projektantem, který by měl potřeby žadatele
zasadit do rámce platné legislativy. 

U předložených stavebních záměrů pak stavební úřad posuzuje soulad
s platnou územně plánovací dokumentací (územní plán, regulační plány)
s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s dal-
šími právními předpisy a také s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení. Zjednodušeně lze říct, že záměr, který není v rozporu s plat-
nou legislativou, stavební úřad povolí. 

Máš vystudovanou architekturu, nezávidíš občas svým spolužákům, kteří za
Tebou chodí se svými projekty? Měnila bys?

Měla jsem možnost nasát atmosféru projekční kanceláře hned po ukon-
čení studia. Osobně se mě dotklo zkrácení délky studia oborů architektury
a pozemních staveb. Pracovní trh byl zahlcen dvojnásobným počtem absol-
ventů, takže jsem s oborem urbanismus a územní plánování ráda přijala
místo mimo Brno v projekci okresního stavebního podniku. Spojení návrhu
s realizací v reáliích budování vyspělého socialismu bylo zajímavou zkuše-
ností. Současně jsem si ověřila, že projektování chce v mém případě „celého
člověka“ - a mou prioritou byla a stále je především rodina. Proto jsem po
mateřské dovolené zvolila státní správu v místě bydliště.

Od té doby, co spolu sdílíme kancelář, mám pocit, jako bych chodil spíš do kvě-
tinářství☺Jeden koníček tedy tuším, ale jaké jsou Tvoje další zájmy, když zrovna
neúřaduješ?

Zahrada je nyní opravdu moje velká vášeň. Květiny ve váze jsou jen slabou
náhražkou za čas strávený v kanceláři. Zahrada se stále mění, každý den,
dokonce i během dne je jiná, zpívají ptáci ... a voní, od jara do podzimu.
V zimě je čas na kulturu, vánoční koncert, divadelní představení a během
školního roku se také příležitostně věnuji „výtvarničení“ a úplně každý den
se těším na své blízké.

Děkuji za rozhovor, Lído, a přeji Tobě i Tvým kolegům na stavebním úřadě mnoho
sil a jen samé spokojené klienty☺

S Ludmilou Pavlíčkovou si povídal Oliver Pospíšil
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Pat a Mat na Mokré Hoře

Řidiči na Mokré Hoře se celý květen museli vyhýbat výkopu na ulici Boženy
Antonínové v blízkosti nepřehledné křižovatky s Tumaňanovou ulicí. Moto-
rista zocelený budovatelskými rošádami v centru Brna by jistě takovou
drobnou patálii přešel s pochopením typu „Musíme to opravit☺“, pokud
by se alespoň občas ve výkopu vyskytoval nějaký opravář. Díra důkladně
obklíčená dopravními značkami však byla po většinu času opuštěná, až
jsem se začal obávat, že na ni někdo pro nával jiné práce zapomněl. Zajímal
jsem se tedy na stavebním úřadě, kdo že má tento výkop na svědomí. 

Práce na vozovce byly oznámeny na úřad 2. května společností Metrostav
jako havárie plynovodu. Společnost si požádala o zvláštní užívání komu-
nikace do 5. 6. 2017. Těžko říct, jaké komplikované práce v tak malém výkopu
by si mohly vyžádat více než měsíc, firma však celý čas velkoryse využila.
Náš stavební úřad v takových případech při povolování doby dopravního
omezení bohužel tahá za kratší konec provazu. První problém je v tom, že
pokud firma nahlásí havárii na plynovodu, provede výkop bez jakéhokoliv
svolení úřadu a až následně pošle stavebnímu úřadu příslušnou žádost
o zvláštní užívání komunikace. Není v možnostech stavebního úřadu ověřit,
zda se skutečně jedná o havárii nebo si jen firma zjednodušila vyřizování
plánované opravy. Druhým problémem je, že pokud by stavební úřad chtěl
firmou navrženou dobu stavebních prací zkrátit, je to možné jen v režimu
správního řízení, kdy běžící lhůty na odvolání mohou přesáhnout dobu,
o kterou je veden spor. V praxi tedy spíše záleží na slušnosti firmy, která
opravy provádí. Buďto navrhuje střízlivé lhůty a pracuje na odstranění
závady v nejkratším možném čase, nebo bezohledně vůči lidem bydlícím
v místě lhůtu nafoukne a harmonogram prací přizpůsobí svým provozním
potřebám. Na takovém výkopu se pak logicky pracuje jen sporadicky.

Zřejmě nezbývá, než aby v případě firem, které mají tendenci zneužívat
svého postavení, stavební úřad přitvrdil, i kdyby to mělo přinést zkrácení
prací jen o pár dní. Pokud totiž přijdou na to, že je v naší městské části čeká
papírová válka, možná raději začnou chodit s reálnějšími termíny. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Dětský den za radnicí se povedl
Poslední květnový pátek byl areál bývalého pivovaru za radnicí vyhrazen
dětem a oslavě jejich svátku. Téměř 450 dětí si vyzkoušelo soutěžní
atrakce, připravené našimi tradičními partnery – řečkovickým Pionýrem
a Sokolem. Za splnění disciplín vydávali pracovníci radnice drobné odmě-
ny. Mimo soutěž si děti vyzkoušely skákací hrad, jízdu na ponících, zhlédly
vystoupení Městské policie nebo si zblízka prohlédly policejní skútr či
hasičské auto. Oživením bylo vystoupení mažoretek z DDM, pobočky Fri-
kulín, a dětská diskotéka. Za pomoc s organizací akce chci poděkovat
všem zmíněným, všem pracovníkům radnice, kteří pomáhali, a speciální
díky patří Oldřichu Gardášovi, duši celé akce. 

Marek Viskot
starosta

V sobotu 7. října 2017 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské
části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním
roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 8. září 2017 u paní Lu-
cie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747, e-mail: 
rihova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ

Vítání občánků

Odbor sociálních služeb ÚMČ BrnoKrálovo Pole nabízí pomoc s péčí o seniory
Naším cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí. Poskytujeme tři typy služeb: pečovatelskou službu v terénu,
odlehčovací službu a denní centrum.

Disponujeme vlastní kuchyní s jídelnou pro důchodce, kde nabízíme tři
druhy stravy – normální a dietní diabetickou a žlučníkovou. Oběd si mohou
klienti dát buď přímo v jídelně nebo vzít s sebou. Pro osamělé lidi je to i jistá
forma společenského života a zejména tolik potřebného kontaktu s vrstev-
níky. Další možností je využití rozvozu stravy formou pečovatelské služby
přímo do domácnosti klienta. Cena obědu je od 1. 7. 2017 pro klienty pečo-
vatelské služby 52 Kč a pro ostatní 59,80 Kč. Rozvoz obědů je realizován
nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a státních svátcích. Předáním oběda
dochází ke kontaktu s klientem, což slouží také jako každodenní kontrola. 

Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služba. Je
určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sníženou sobě -

stačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Jejich pobyt
v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám a klientům
zajistí kvalitní uspokojení jejich denních potřeb. Odlehčovací služba má
nepřetržitý provoz. 

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, kteří
potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých důvodů
zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměstnání nebo si
potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro všechny, kdo žijí
osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnotně. Provozní doba je od
7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. V denním stacionáři je realizován
bohatý aktivizační program. 

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odboru sociál-
ních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411, illeovamarti-
na@krpole.brno.cz.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2017
Letos v červnu proběhla pod patronací městské části každoroční výtvarná
soutěž s názvem SPORTUJI, TEDY JSEM. Jedná se v pořadí o sedmý ročník
této soutěže, ale tentokrát jsme neoslovili děti z mateřských škol, ale žáky
škol základních. Všechny práce byly krásné, bylo těžké vybrat ty nejlepší.
Všem dětem, které malovaly do soutěže, děkujeme za účast, a těm dětem,
jejichž obrázek byl ohodnocen, gratulujeme. Poděkování za spolupráci
patří i jejich učitelům a učitelkám. Z obrázků, které nám děti poslaly, jsme
s členy komise a panem starostou vybrali ten nejlepší k otisknutí pod člán-
kem. Touto cestou bych také i jménem školské komise, chtěla popřát všem
v Řečkovicích a Mokré Hoře krásné léto, pěkné prázdniny a pohodovou
dovolenou.

Lenka Vystrčilová, předsedkyně komise školství a mládeže

Vítězný obrázek: Jakub Brabec, ZŠ Horácké náměstí

Červen ve Starém pivovaru
První letní měsíc bývá v našem areálu Starého pivovaru společensky velmi
zajímavý a letošek nebyl výjimkou. V sobotu 10. června se konal už druhý
ročník Festivalu minipivovarů, vychytaný jak po stránce nabídky pěnivých
moků, tak nabídky počasí. Návštěvníci si mohli vychutnat pro nás stále ještě
exotická piva typu IPA či ALE nebo klasické ležáky, k dobré náladě zahrálo
několik veskrze místních kapel. 

Počasí tentokrát nepřálo festivalu Country Fontána. Odpoledne drobně
pršelo a přestalo až k večeru. Areál byl přesto zcela zaplněn vděčnými poslu-
chači. Zdá se, že největší ohlas u nich měl ostravský bard Jaroslav Wykrent,
stále vysoké oblibě se těší František Nedvěd, který zazpíval spolu se svým
synem a kapelou In Blue. S legendárním Spirituál Kvintetem si rozezpívalo
celé publikum, závěr akce patřil skvělým muzikantům z Malina Brothers. 

Oliver Pospíšil

První červnovou neděli čekal děti z tanečního oddílu Pampelišky TJ Sokol
Brno-Řečkovice netradiční zážitek a úkol v podobě vystoupení na státním
zámku Lysice. Představení bylo tentokrát vybráno a nacvičeno na základě
pohádky „Ať žijí duchové“ a občané naší městské části se s ním mohli setkat
třeba během letošní plesové sezóny.

Již brzy ráno nás uvítalo krásné letní počasí a zámek, netrpělivě očekávající
první návštěvníky. Po prostorové zkoušce jak v interiéru, tak na nádvoří
zámku se již děti spěchaly převléct do kostýmů a v rámci dětských prohlídek
byly nečekaným a milým překvapením pro malé návštěvníky i jejich rodiče.
Celkem museli všichni zvládnout pět vystoupení, čtyři ve velkém sále zámku
a jedno na nádvoří. Byl to program náročný, ale neodradilo nás ani horké
počasí, ani náhlá odpolední bouřka a děti vše zvládly na výbornou. Odměnou
jim byl potlesk a úsměvy velkého množství diváků, v mezičase třeba obědový
piknik přímo v zámecké zahradě, vítaná zmrzlina, samostatná prohlídka
zámku, věnovaná jen nám, či památkový dáreček od paní kastelánky.
A k tomu ještě ta možnost podívat se za zamčené dveře, které tak lákají
malé návštěvníky .

Velké díky patří nejen všem vystupujícím, ale zejména také vedoucím
oddílu Pampelišky za náročné a precizní nacvičení taneční sestavy a starost

o děti. A zapomenout nesmíme ani na tvůrce kostýmů, kulis a ostatní, kteří
se jakkoli na zdárném průběhu podíleli. Ačkoli velice unaveni, zažili jsme
krásný den, na který určitě nikdo z nás nezapomene.

A tak si na závěr můžeme oddychnout a poctivě říct: „Úkol splněn, rytíři
Brtníku.“ Margita Dvorská

Skřítci na zámku
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PLACENÁ INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
Podlahářství – broušení a pokládka parket, vinylové a plovoucí podlahy, 
PVC, koberce. Tel. 604 449 708, e-mail: josef.bartos@post.cz
PRONAJMU garáž na ulici Bratří Křičků. Tel: 774 987 600
PRODEJ cihlového bytu OV 2+1 s garáží Brno-Řečkovice 
na ulici Uprkova. RK nevolat. Tel: 603 528 515.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu a francouzštinu všechny věkové kategorie,
vč. prázdnin podle domluvy. Opravuji úkoly. Mám VŠ vzdělání v oboru
+22 let praxe. E-mail: hajkohan01@seznam.cz, Tel. 775 104 820.
HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Brně. T: 731 070 463
M.pedikúra - nově otevřené pedikérské studio na ulici Měřičkova 18, 
objednávky na 774 688 575. Více info na www.m-pedikura.webnode.cz.
MĚJTE NA LÉTO KRÁSNÉ NOHY

Tvoje budoucnost.
Náš produkt.

nabídky na: te.jobs.cz
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Placená inzerce

J U B I L A N T I
červen 2017

Věra KUJALOVÁ 95 let

Miroslav SUCHÝ 92 let

Květuše SEDLÁČKOVÁ 92 let

Vlastimil ČEGAN 85 let

Božena ŠTEFELOVÁ 85 let

Emil GISTR 80 let

Jiří GEČNUK 80 let

Oldřich VÁŇA 80 let

Ludmila ČAJDOVÁ 80 let

Ivan HANÁK 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Sdílení vzájemných zkušeností
V tomto školním roce jsme se my i naši žáci mohli často potkat s kolegy
z jiných škol od nás i ze zahraničí. Společně s pedagogy z naší republiky,
Slovenska a Ukrajiny jsme si vyměňovali názory na výuku, spolupráci s rodiči,
poradenskými zařízeními, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
vzdělávání učitelů, motivaci učitelů… Kolegové navštívili i naše žáky a sle-
dovali, jak probíhá výuka přímo v praxi.

Za vše – za sdílení zkušeností a vyměňování si názorů – musím vyjádřit
své ocenění pedagogickému týmu naší školy. Díky vysoce motivovaným
učitelům a jejich soustavné práci na sobě byl naší škole vyjadřován obdiv
od všech návštěvníků. V současné době byla naše škola vybrána jako centrum
pro sdílení zkušeností z výuky pro další kolegy, kteří mají zájem seznámit
se s tím, jak v dnešní době prostřednictvím moderních metod připravovat
děti na jejich další dráhu a probouzet v nich zájem nejen o vzdělání, ale
i o vzájemné vztahy, atmosféru a klima třídy a školy.

V průběhu posledních deseti let naše škola urazila velký kus cesty. Do
propracovaného systému se rozvinula daltonská výuka a využívání projektů
ve výuce. V rámci spolupráce s rodiči fungují některé třídy v programu Začít
spolu a jsme připraveni k rozšíření jejich počtu. Ve výuce jazyků došlo k výra-
znému zkvalitnění práce, což dokládají úspěchy našich žáků v mezinárodních
zkouškách i schopnost našich dětí komunikovat se zahraničními studenty
u nás i v zahraničí. Co se týká přírodovědných předmětů, u některých ne
zcela oblíbených, jako je fyzika a matematika, dosáhli učitelé toho, že napří-
klad fyzika je díky heuristické metodě jedním z nejoblíbenějších předmětů
na naší škole. A matematika? Před několika lety jsme se přidali ke školám,
které využívají při výuce metodu profesora Hejného. Tato metoda učí logic-
kému myšlení, budování struktur, diskusi, objevování,  spolupráci i rozvíjení
vzájemných vztahů.

Ve škole je také využíván mentoring pro učitele, který jim slouží ke zkva-
litňování jejich práce i k práci na jejich vlastním osobnostním a profesním
rozvoji.

Samozřejmě nás také zajímá názor našich žáků. V průběhu školního roku
navštěvuji na celý den každou třídu na druhém stupni a sleduji práci všech
pedagogů i žáků. Při této příležitosti mohou žáci využít možnosti hodnocení
výuky i přístupu učitelů k nim formou anonymních dotazníků. Učitelé čekají
na tato vyjádření s větším napětím než na mé hodnocení. A věřte, že jsou
to hodnocení ve velké většině pozitivní. 

Touto cestou bych chtěla svým kolegům poděkovat za práci, kterou věnují
dětem a celé naší škole. 

Ivana Melichárková, ZŠ Brno, Horácké náměstí 13
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Neobvyklé okolnosti vzniku Sboru Páně CČSH v BrněŘečkovicích – 1. část
V roce 1940 se společenství CČSH v Řečkovicích, jehož počátky se datují
k roku 1922, dočkalo naplnění jednoho velkého cíle. Po nesmírném úsilí
zde byla zřízena nová, rozlehlá náboženská obec, jejímž prvním farářem se
stal pozdější brněnský biskup Karel Pudich. Pro věřící z řad CČSH se sice
jednalo o radostnou událost, ale pouze o dílčí úspěch. Již dlouhé roky totiž
v srdcích zdejších příslušníků plála touha po vlastním sboru, o který usilovali
od roku 1930, kdy k tomu účelu založili Stavební odbor, jehož úkolem bylo
shromažďovat finanční prostředky, nutné k realizaci tak rozsáhlého projektu.
„Kolik času ještě uplyne, kolik práce, obětí a obětavosti bude ještě zapotřebí
– než po prvé v našem sboru poklekneme před tváří Hospodinovou a bude-
me se k Němu modliti tou sladkou řečí mateřskou?“ ptal se v roce 1933 kro-
nikář Jindřich Fuks. Uplynout mělo ještě dlouhých 24 let...

Ale když v roce 1945 utichla poslední ozvěna výstřelů druhé světové
války, zdálo se, že věřící čekají jen dobré dny a stavba vlastního sboru bude
brzy realizována. „Vybudujme pevný duchovní chrám, který nám všem bude
hradbou a záštitou,“ vyzýval předseda rady starších. Stavební odbor pořádal
přednášky posilující touhu věřících po stavbě sboru, kulturní spolky k těmto
účelům převáděly většinu svých výdělků. Nesmírné nadšení oslovilo i morav-
ského biskupa Bohumíra Cigánka: „Když jsem přišel k vám..., zavýskl jsem
radostí... Ta krásná jednota duší, ta mi řekla více; Řečkovice, to je více, Řeč-
kovice jsou první.“

Ve snaze o získání vhodných prostor pro stavbu sboru upnuli řečkovičtí
členové společenství svou pozornost ke konfiskátu vyvlastněnému od dří-
vějších německých majitelů na ulici Vážného. Stavební odbor se ihned pustil
do vyjednávání s majiteli sousedních pozemků o odkupu, protože konfiskát
samotný byl pro stavbu kostela příliš malý.

Realizaci projektu již ale od samotného počátku provázely potíže. Napří-
klad sehnat v prvních letech vlády komunistického režimu stavební materiál
se zdálo být úkolem téměř nadlidským. Problémy vznikly i s dokumentací.
Stavitelé vypracovali dva projekty, jeden dražší a druhý levnější, zato ale
nerespektující zastavovací směrnice. „A zde jsme se dopustili neodčinitelné
chyby: schválili jsme druhou alternativu,“ štká kronikář. Protože totiž tento
návrh obsahoval podstatné nedostatky, musel být přepracován. Tím bylo
ztraceno mnoho času, stavební možnosti se zatím zhoršily.

Nic z toho ale nebránilo aktivitě na staveništi: velké úsilí si vyžádalo zarov-
návání terénu a odvoz hlíny, kácení stromů či stavba plotu. Teprve v roce
1952 došlo k definitivnímu schválení stavebních plánů, ale kvůli státem
řízené pětiletce nebylo vybudování kostela zařazeno do krajského plánu,
povoleno nebylo ani svépomocné vybudování malého kulturního sálu,

který by se později v kostel adaptoval. „Ani po vyčerpávajícím jednání na
KNV se nepodařilo toto provisorium zařadit,“ smutní kronikář. Jedná se
o důležitý moment, ve kterém se již projevují důsledky kroků proticírkevní
politiky komunistického režimu. Archivní prameny dokládají, kolik pozornosti
této snaze úřady věnovaly, církevní prameny pak ukazují, jak silný a smutný
dopad na život náboženské obce proticírkevní zásahy skutečně měly. Došlo
například ke zrušení aktivních kulturních spolků, byla omezována duchovní
péče o děti, Jednota mládeže, dříve chlouba náboženské obce, vychovávající
budoucí aktivní členy společenství, upadala. Neustálý dohled úřadů, neúměr-
ný nárůst byrokracie, atmosféra strachu v době politických procesů, to vše
vedlo k výrazně upadající ochotě věřících podílet se na veřejném životě ve
své náboženské obci. Pomyslným posledním hřebem se pak stala měnová
reforma z roku 1953. „Podle propočtu ... pozbyli jsme měnovou reformou
137.000 Kčs nových peněz,“ psal kronikář. Sen o vlastním sboru se rozpadal,
protože výše představené proticírkevní zásahy a měnová reforma způsobily
„nechuť u mnohých... Opustilo nás nadšení.“ A když Stavební odbor selhal
ve své snaze vymoci si na úřadech příznivější propočet měny, zdála se
veškerá dosavadní činnost zbytečnou. Staveniště zelo prázdnotou.

Mgr. et Mgr. Jakub Marša

První bohoslužby na letním shromaždišti červen 1955

Klub seniorů Řečkovice – v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno
14. září                          Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D.                           Afrika II.                                                                       16:00
21. září                          Ing. Novák Jaromír                                                      Řím                                                                              16:00

5. říjen                        Čefelín Jiří                                                                       Pieniny - Bílý Dunajec                                            16:00
12. říjen                        Ing. Charvát Jiří                                                             Island                                                                          16:00
19. říjen                        Ing. Míča Jiří                                                                   Sofie a Vitoša                                                            16:00
26. říjen                        Ing. Novák Jaromír                                                      Mallorca                                                                     16:00

9. listopad                 Ing. Charvát Jiří                                                             Střední Amerika                                                       16:00
23. listopad                 Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.                             Vietnam                                                                      16:00
30. listopad                 Ing. Sochorec Lumír                                                    Afrika III.                                                                     16:00

7. prosinec                Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.                             Zlatý trojúhelník Indie                                           16:00
14. prosinec                Ing. Bobčík Ladislav                                                    Letošní zájezdy v obrazech                                  16:00

Klub seniorů Mokrá Hora – v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11
6. září                          Ing. Krutilová Jana                                                       Kypr                                                                             16:00

20. září                          Čefelín Jiří                                                                       Jordánsko, Egypt                                                     16:00
4. říjen                        Mgr. Klementová Lollok Marie                                 Přírodní šperky Bulharska                                    16:00

18. říjen                        Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.                             Údolí Nilu                                                                   16:00
1. listopad                 Ing. Novák Jaromír                                                      Mt. Kenya, Kilimandžáro                                       16:00

15. listopad                 Ing. Charvát Jiří                                                             Čína, Tibet                                                                  16:00
29. listopad                 Ing. Jarolín Zdeněk                                                      Pobaltí                                                                        16:00
13. prosinec                Vánoční beseda                                                                                                                                                 16:00

Mgr. Petr Štancl, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program přednášek pro seniory na II. pololetí 2017
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Řečkovice za bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů
V první polovině roku 2017 se podařilo radnici městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora dojednat ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, a.s.,
a organizací Centrum AMAVET - Junior Brno zahájení renovace dopravního
hřiště v areálu základní školy Horácké náměstí. Toto dopravní hřiště je nej-
starším hřištěm tohoto druhu v celém Brně a již mnoho let na něm probíhá
pravidelná výuka mladých cyklistů v rámci výuky praktické dopravní výchovy
žáků základních škol. 

Žáci, kteří hřiště v rámci výuky navštěvují, si mohou vyzkoušet mimo jiné
jízdu dle pravidel silničního provozu, průjezd křižovatkou se světelnou sig-
nalizací, objíždění překážek na vozovce, zařazování do jízdních pruhů a mno-
ho dalších běžných úkonů, které by mohli jako budoucí řidiči běžně řešit
a které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích.
Nejenom znalost dopravních předpisů je ale nutná pro bezpečnost v sil-
ničním provozu, a proto si v oddělené části hřiště mohou děti otestovat
vlastní zručnost a šikovnost absolvováním jízdy zručnosti tvořené jedno-

duchými až středně obtížnými překážkami. Hřiště je vybaveno 30 koly
různých velikostí, a proto si tuto činnost mohou vyzkoušet žáci od druhého
ročníku až po devátý.

Celotýdenní provoz a dlouholeté užívání se však podepsalo na kvalitě
asfaltových povrchů, svislém i vodorovném značení vozovek a světelné sig-
nalizaci. Právě tento stav se radnice rozhodla řešit domluvením nezbytným
oprav, jejichž první část již úspěšně proběhla v předešlých měsících a díky
kterým je nyní hřiště vybaveno novým značením a opraveným semaforem. 

Do budoucna se uvažuje o rozšíření oprav dopravního hřiště, o vytvoření
nových asfaltových povrchů. Pokud se zadaří a všechny opravy proběhnou
zdárně, nebude již nic bránit otevření dopravního hřiště nad rámec výuky
dopravní výchovy i pro pořádání veřejných dopravně-osvětových akcí pro
děti i dospělé.

Ing. Pavel Čížek
Centrum AMAVET - Junior Brno

Dopravní hřiště, kterým za desítky let užívání prošly tisíce dětí je v havarijním stavu a jeho oprava je na seznamu úkolů, které se radnice rozhodla prioritně řešit. Nutnost dopravní výchovy mladých
chodců a cyklistů je jedním z prioritních témat dnešní doby což podporuje i starosta městské části.

Dopravní podnik spouští novou aplikaci. Usnadní cestování a pomůže i s nákupem jízdenky
Od soboty 17. června je pro zařízení s OS Android verze 4.1 a vyšší na
Google Play k dispozici aplikace s názvem DPMBinfo. Aplikace, která
vznikla přímo v brněnském dopravním podniku, je ke stažení zdarma.
Verze pro iPhone se připravuje. Hotová by měla být během měsíce. 

Vše na jednom místě. To je výhoda nové aplikace DPMBinfo. Uživatel
zde najde informace nejen o aktuálním dění v hromadné dopravě (zpož-
dění, poloha vozidla, mimořádné události) s možností zaměření dle svojí
aktuální polohy nebo filtrace na linky hromadné dopravy, které využívá,
ale také plánované změny v dopravě a novinky týkající se Dopravního
podniku města Brna. 

Co aplikace umí: 
■ Virtuální zastávka – aktuální odjezdy – Uživatel si může vyhledat

aktuální odjezdy (přepočítané podle případného reálného zpoždění)
všech vozidel hromadné dopravy z libovolné zastávky na území celé
IDS JMK. Tu si může vybrat podle své aktuální polohy, jejího názvu
nebo ze seznamu svých oblíbených zastávek. Součástí vyhledaných
odjezdů je i případná informace o mimořádné události.

■ Poloha vozidel – Uživatel si může vyhledat polohu libovolného vozidla
na lince s možností filtrovat na konkrétní linky či trakce a s možností
vyhledání podle čísla vozidla či kurzového čísla. U vyhledaného vozidla
pak uživatel vidí jeho linku, směr a cílovou zastávku, aktuální polohu
a reálné zpoždění. Může si zobrazit také informace o další trase vozu
(odjezdech z následujících zastávek) a informace o vozidle (typ, jeho
obrázek a číslo). Tyto údaje se mohou hodit nejen při cestování, ale
také například v případě, kdy cestující ve vozidle něco zapomene.

■ Vyhledání spojení – Samozřejmostí je možnost vyhledání spojení
pro celý IDS JMK.

■ Mimořádné události – V aplikaci jsou uvedeny všechny významné
mimořádné události (dopravní nehody, poruchy apod.) i plánované
změny v dopravě (výluky, přeložené zastávky, dopravní opatření apod.)
včetně jejich předpokládaného trvání, dopadu a polohy v mapě. 

■ Nákup SMS jízdenky – Aplikace umožňuje výběr a vytvoření SMS
zprávy pro nákup SMS jízdenky.

■ Seznam parkovišť – Zobrazení parkovišť na území města Brna včetně
jejich kapacit a aktuální obsazenosti. 

■ Schémata linek MHD – Přehledná schémata linek hromadné dopravy
v Brně.

■ Užitečné informace a zajímavosti – V aplikaci jsou uvedeny stručné
informace o tarifu, kontakty na nejdůležitější pracoviště (po kliknutí
na ně je ihned nabídnuta volba spojení hovoru) a také novinky týkající
se Dopravního podniku města Brna.

Nová aplikace je dalším způsobem, jak vylepšit cestování po městě
Brně a informovat zákazníky DPMB. Doposud mohli cestující využívat
webové stránky www.dpmb.cz nebo sociální sítě FB a Twitter „DPMB
aktuálně“. I ty jsou nově nejen v českém, ale i anglickém jazyce. 

Barbora Lukšová
tisková mluvčí DPMB, a.s.
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DDM Helceletka - pobočka Frikulín
Gromešova 1 , Řečkovice
frikulin@helceletka.cz
www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Krátce před prázdninami
Připravili jsme pro vás širokou nabídku zájmových kroužků na
školní rok 2017/2018.
Můžete vybírat už během letních prázdnin a využít on-line přihlášení
a mít tak rezervované místo pro své děti.
Výběr je široký a pestrý, nabízejí se výtvarné kroužky, keramika pro
MŠ i ZŠ, rukodělné a řemeslné kroužky, přírodovědné, badatelské
i chovatelský kroužek. Stále nabízíme oblíbené kuchařské a cuk-
rářské kroužky, dramatickou výchovu, lekce kytary, klavíru a flétny. 
Nabízíme zájmovou činnost pro všechny věkové kategorie od nej-
mladších v doprovodu rodičů, předškoláky, školáky až po dospělé,
cvičení Pilates, Tai-chi jógu, keramiku pro dospělé.
Již nyní vrcholí přípravy příměstských táborů, které probíhají u nás
na DDM Frikulín, Gromešova, během července a srpna 2017.
Děkujeme všem našim žáčkům a jejich rodičům za důvěru, podporu
a nadšení, které s námi sdíleli a se kterým podporovali svoje děti
v zájmové činnosti. Velké díky patří všem obětavým a tvůrčím lek-
torům, kteří s radostí vytvářeli program kroužků. Poděkování také
patří i redakci řečkovického zpravodaje Řeč za jejich trpělivou spo-
lupráci.
Krásné a pohodové prázdniny všem.

Dny otevřených dveří na DDM Frikulín v září 2017
4. 9.–8. 9. 2017 Klub Frikulín 8:00–13:00
Prohlídka klubu, seznámení se s lektory a činností, vybírání přihlášek.
Možnost přijít si hrát spolu se svými dětmi a strávit příjemné dopo-
ledne. 
Info Zuzana Červinková, tel. 721 079 626.

20. 9. 2017 středa 13:00–17:00
Pro děti v doprovodu bude připraven program, otevřená zahrada
a hry. Možnost předání přihlášek, prohlídka DDM, výtvarných uče-
ben a ostatních prostor, seznámení s lektory.
Info Ivana Bláhová, tel. 775 174 463.

25. 9.–29. 9. 2017 Kroužkohraní (v čase kroužků)
Celý týden ukázkové hodiny všech našich kroužků. Program je
určen pro samostatné děti, ale i v doprovodu rodičů. Máte možnost
seznámit se s lektory Vámi vybraného kroužku a poznat náplň zvo-
leného kroužku. Přijďte to vyzkoušet a hrát si se svými dětmi. 
Info Ivana Bláhová, tel. 775 174 463.

Oficiální zahájení kroužků DDM Frikulín 
je od pondělí 2. 10. 2017.

DDM  Helceletka - pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice
domino@helceletka.cz
www.helceletka.cz
Informace: Jana Podzemná, tel. 775 803 059

Během léta je již možné on-line přihlašování do našich kroužků
na nový školní rok.
Zaměřujeme se na pestré  a zábavné výtvarné činnosti a keramiku
či točení na kruhu pro děti i dospělé.

Nabídka kroužků:
Výtvarky s keramikou pro děti podle věku – předškoláci, školáci
a děti od 11 let. 
Pondělí–středa, různé časy. Viz nabídka na webu.
Keramika pro školáky s vyzvedáváním ze ZŠ Novoměstská –
úterý a čtvrtek 15:45–16:45.
Keramika pro školáky ve středu (s možností vyzvednutí ze ZŠ Le-
tokruh), 15–16:30.
Keramika a modelování s možností točení na kruhu pro dospělé
a náctileté, středa 18:15–20:15.
Baby hňácání pro děti od 1,5 roku s doprovodem, úterý 9:30–11.
Baby ateliér pro děti od 1,5 roku s doprovodem, čtvrtek, 9–10:15,
10:15–11:30.
Výtvarné pondělky pro dospělé, cca od 18. hod. 
Točení na kruhu pro dospělé a starší děti. Lektorky prosím kon-
taktujte od září:
Točení se Zorkou: 776 294 388, zora.moudra@gmail.com. 
Točení s Renčou: 731 313 461, rencazaj@gmail.com. 

Srdečně zveme:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 6. 9. 2017, 15–18 hod.
Prohlídka dílen, informace o kroužcích, pomoc s on-line přihlašo-
váním.
ZKUŠEBNÍ TÝDEN KROUŽKŮ: PO–ČT 18. 9.–21. 9. 2017, 
v časech konání vypsaných kroužků.
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost ve vámi
vybraném kroužku či kroužcích.

Pojďte s námi vlčí stopou
Vlčí stopa se již přes 40 let věnuje
pravidelné celoroční oddílové
činnosti. Kluci a holky se na
schůzkách, jedno- i vícedenních
výpravách a dalších oddílových
akcích věnují velmi pestré
náplni – od dobrodružných her
a soutěží přes výpravy do příro-
dy, táboření a sport až po výtvar-
né, technické a rukodělné
činnosti. Základním motivem je
však poznávání a ochrana přírody a životního prostředí a konkrétní činnost
v jejich prospěch. Kamarádské oddílové ovzduší tvoří rámec pro veselé
i vážnější programy, při kterých mají členové oddílu možnost seberealizace
v celé řadě oblastí, získávají přehled, znalosti i zručnost a fyzickou zdatnost,
organizační schopnosti, samostatnost v myšlení i v jednání i základy práce
v kolektivu. 

Pravidelné schůzky probíhají jedenkrát týdně ve čtvrtek a každé tři týdny
se koná víkendová výprava. Oddíl od jeho založení vede MVDr. PharmDr.
Radmila Zavadilová, CSc., ve vedení s ní obvykle spolupracuje další vedoucí
či instruktor.

Vlčí stopa je relativně samostatnou součástí (má vlastní právní subjektivitu)
Hnutí Brontosaurus, což je celostátní nezisková organizace pro děti a mládež,
která realizuje své programy především v oblasti ochrany přírody a histo-
rických památek. Odtud je také název BRĎO, tedy Brontosauří dětský oddíl.

V září se budeme těšit na nové zájemce o členství v oddíle, kluky a holky
od 3. třídy, aby mohli prožít několik let oddílové činnosti a přidat se tak
k desítkám členů, kteří si z oddílu mnohé odnesli do života a na členství
v oddíle rádi vzpomínají. 

Další informace o oddíle najdete na http://vlcistopa.brontosaurus.cz.

Mezinárodní den dětí
Ve čtvrtek 1. 6. 2017
v 17.00 hodin pořádala
ZŠ Novoměstská DĚTSKÝ
DEN. Děti a jejich rodiče
prožili odpoledne plné
zábavy, soutěžních disci-
plín a her. K příjemné
atmosféře přispěl i pan
starosta Mgr. Marek Vis-
kot, pan ředitel Mgr. Josef
Jelínek, pedagogičtí pra-
covníci i rodiče žáků. Za
výborné občerstvení

děkujeme kuchařkám školní jídelny.
Poděkování patří též rodičům žáků ze třídy 2. B, kteří se ujali pořádání

soutěží na jednotlivých stanovištích.
Mgr. Eva Kulichová
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Franta Kocourek – televizní dokument o našem populárním rodákovi
Ve dnech, kdy brněnská Kometa po téměř půlstoletí úspěšně bojovala o svůj
vítězný titul v hokejové extralize, proběhl na 2. programu ČT ve 21 hodin
pořad  „Král železa a smíchu FRANTA KOCOUREK“. 

Ranní upoutávka na ČT2 v týž den, kdy uvedli tvůrci pořadu film oFrantovi
Kocourkovi, mě večer přišpendlila ke křeslu a já jsem s napětím očekával,
co zajímavého se dozvím. Bylo toho dost, co jsem dosud nevěděl, přesto
o ověření pravosti informací jsem si sjednal schůzku se svým kamarádem
Frantou Kocmanem, který se po dlouhá léta stýkal s Frantou Kocourkem abyl
jeho asistentem při veřejných vystoupeních. A nejen to, byl i bezprostředně
přítomen jeho náhlé smrti v roce 1991. V Kocmanově prodejně nábytku
vnákupním centru Vysočina je již dlouho malé soukromé muzeum věnované
tomuto silákovi. Myslím, že lepšího komentátora aglosátora televizního, čás-
tečně hraného dokumentu o Frantovi Kocourkovi jsem nemohl sehnat. Já
osobně jsem Frantu Kocourka blíž nepoznal, tudíž jsem musel při psaní tohoto
článku spoléhat na serióznost televizních tvůrců a paměť Franty Kocmana. 

Přes veškerou snahu o vytvoření pravdivého obrazu o Frantovi Kocourkovi
nepodařilo se televizi vyhnout se stereotypně se opakujícím fámám či polo-
pravdám. Franta Kocourek byl skutečně řečkovický rodák, od svých dětských
let však s rodiči žil v Králově Poli na Poděbradově ulici. Do školy chodil na
Košinovu ulici a byl (to mám ověřeno i z jiných zdrojů) třídním bavičem
a téměř třídním maskotem. Franta hovořil běžným jazykem Královopoláků
a Řečkováků a hantec, který mu je přisuzován jako spolutvůrci, se vyvíjel
na Starém Brně, kde bylo historicky nejsilnější německé osídlení. Že z něj
Franta leccos později převzal, to ano, ale hantec již tehdy tvořili jiní. 

Franta do Řečkovic pravidelně dojížděl na zdejší hřbitov, kde měl pocho-
vány rodiče. Maminku měl velice rád a nosil jí na hrob vždycky květiny.
V Řečkovicích měl i pár blízkých i vzdálených příbuzných – strýců Kocourků –
Emila, Frantu, Józu a Lojzu, se kterými se kolem roku 1968 scházel na Hapalce
ve Štěpánkově hospodě, ( U Skoby, jak se tehdy hostinci říkalo). Tam taky
Franta Kocourek uspořádal Mistrovství Evropy ve lhaní. Návštěvnost v lokále
znatelně rostla. Tam taky se s Frantou Kocourkem můj kamarád František
Kocman blíž seznámil. Pravidelně se pak scházeli i s dalšími přáteli u piva
a opékání jehňat.  Franta Kocourek měl výjimečnou charakterovou vlastnost
– velmi rychle dokázal zaujmout společnost a každý její člen měl brzy pocit,
že je Kocourkovým nejlepším kamarádem. To se ostatně dodnes projevuje
při rozhovorech s pamětníky. Těch skutečných kamarádů však zas tolik
nebylo. Dobré kontakty Franta Kocourek udržoval se svými kamarády Řeky,
jichž v Brně žil tou dobou značný počet.

Tehdy v sedmdesátých letech Frantu jeho furiantství přivedlo k populárnímu
brněnskému Provázku. Přivzali ho, neškoleného herce a srandistu, volně do
souboru. Tady ho jako bývalého zápasníka Zbrojovky Brnovyužívali v impro-
vizovaných siláckých vstupech i jako epizodního herce a baviče. Účastnil se
mnoha zájezdů Provázku, kde byl obvykle ubytován na pokoji s Mirkem
Donutilem. Zažili toho spolu s divadelním ansámblem mnoho a Frantova
studnice recesních nápadů a fórů
byla nevyčerpatelná. Přesto byl
prý v Provázkových letech asi Fran-
tovým nejlepším kamarádem
herec Jiří Pecha, řečený „Peca“. 

Franta tehdy už částečně „pod-
nikal“ na volné noze a pro svoje
veřejná vystoupení siláka potře-
boval stálé pomocníky - asistenty.
Těmi se koncem sedmdesátých
let stali Mirek Krejčí a František
Kocman. Mirek Krejčí rozbíjel pali-
cí balvan, který měl Franta, zavě-
šený mezi stojany, na prsou,
František Kocman byl ten, kdo
autem Frantovi přejížděl přes
hrudník a společně s Mirkem
asistoval při ohýbání železných
tyčí apod. Občas Frantu Kocourka
angažovali i v Divadle bratří Mrští-
ků (v dnešním Městském divadle
Brno), kde právě jeho přirozenost
projevu dokázala oživit jeviště
i hlediště. Jeho úředně registro-
vaným povoláním však bylo řidič
u Uhelných skladů Brno.

Oblíbeným podnikem Franty
Kocourka byl hostinec U Podlezlů

na Poděbradově třídě v Králově Poli. Naproti bydleli jeho přátelé Kolevovi,
prvorepublikoví emigranti z Bulharska, s jejichž synem Milanem Franta
začal chodit do zápasu. U nich přivodil Franta Kocourek málem smrt otci
Kolevovi, když si do příšerně pálícího naservírovaného guláše (ve kterém
by se roztavila i lžíce), se slovy „Zdenku, máš to nejaký mrtvý“, obrátil celou
lahvičku tabascca do talíře a guláš bez hnutí brvy zblajzl. Pana Koleva omý-
vali.

Vzpomíná František Kocman: „Jindy na Ostravsku jsme byli před předsta-
vením v hospodě. A tam přišli tři borci, co chtěli hrát karty a čekali na čtvrtého.
A dívali se na hodinky, že furt nejde. A oni na mě, jestli neumím hrát karty. Já
jsem sice na ně byl profík, ale řekl jsem jim, že to umí tady můj kamarád, protože
jsem věděl, co bude. A tak vyzvali na Frantu, aby si s nima šel zahrát. My jsme
se nepotřebovali domlouvat. Franta si hned sedl za nima, jeden borec ty karty
zamíchal, Franta to sejmul, pak si vzal ten balíček do ruky, v mžiku ho přetrhnul
a položil na stůl dvě hromádky. Borci vůbec nechápali, co se děje, a zkoprněle
zírali dvě minuty na karty.“Takových zážitků s Frantou Kocourkem má František
Kocman v paměti mnohem víc. V TV pořadu však zazněla i slova, která jsou
smyšlenkami – např. o vzniku Mikulkova obrazu „Plačící Kocourek krmící
v Lužánkách holuby“. Snad ta slova měla Frantu zlidštit a ukázat jeho citlivou
duši (tu on opravdu měl), ale působila přinejmenším trapně.

Program byl tvořen mnoha osobami a osobnostmi, které se do scénáře
snažily trvale vepsat svými názory a nápady. Mezi ty nejméně zdařilé patřila
na závěr fotografie dětského folklorního souboru Komíňáček, kde je Franta,
již jako dospělý chlap, zachycen v kroji, prý jako nadšený příznivec folkloru.

Schytal to zcela nevinně František Kocman. Za dva dny po odvysílání
pořadu volala členka souboru paní Lída Kocmanovi, že nejsou žádný Komí-
ňáček, ať to televize ihned s omluvou opraví, nebo přestane vysílat. Nápad
byl někoho jiného.

Pořad byl celkově hodnocen početnou diváckou veřejností – Pražáci
a mimobrněnští pamětníci Franty a nebo ti, kterým je léta Franta Kocourek
prezentován slovy Mirka Donutila, mu aplaudovali. Někteří Brňáci, kteří
k Frantovi měli místně i osobně blíže, měli k pořadu vedle slov chvály  i výhra-
dy. Nicméně sledovanost pořadu o Frantovi Kocourkovi podle měřící meto-
diky ČT byla vyšší o 100 tisíc diváků, než mělo letošní finále hokejové Extraligy.
A to hrála Kometa o titul! Dokument Král železa a smíchu Franta Kocourek
na ČT2 tehdy sledovalo neuvěřitelných 358 000 diváků. Jsem přesvědčen,
že většina z nich byla, jako já, spokojena. Bravo!

Na závěr připojuji fotografii hrobu rodiny Kocourkovy na řečkovickém
hřbitově, kde je umístěna i Frantova urna. Za posledních několik měsíců
jsem byl několikrát žádán návštěvníky Brna, jeho ctiteli, o lokalizaci místa
jeho posledního odpočinku. Snad jim tato fotografie trochu pomůže. Jinak
rád odpovím.

RNDr. Ivan Koláčný 
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PÍSEČNÉ CENTRUM
(bývalá Veselá kavárna)

Měříčkova 20, Brno-Řečkovice
WWW.PISECNECENTRUM.CZ
Od září 2017 bude otevřeno nové centrum v objektu bývalé Veselé 

kavárny. Polovina podlahové plochy PÍSEČNÉHO CENTRA bude pokryta 
vrstvou jemného bílého písku. Vznikne tak naprosto jedinečné centrum, 
které jinde v Brně nenajdete. V našem centru budou probíhat klidová 
cvičení a programy pro všechny věkové kategorie. Během prázdnin 

budeme centrum upravovat a renovovat. Podívejte se na předběžnou 
nabídku kurzů a programů, které Vám od září nabízíme.

NEDĚLE
 18:30 - 20:00 Tai-chi 

PONDĚLÍ
 9:15 – 10:15 Angličtina pro nejmenší 1 – 2 roky
 10:45 – 11:45 Angličtina pro nejmenší 2 – 3 roky
 17:00 – 18:30 Chi-kung – otevřená lekce
 19:00 – 20:30 Mohendžodáro

ÚTERÝ
 7:30 –   8:30 Jógové probuzení – Pozdravy slunci
 10:30 – 11:30 Jóga zralého věku (věk 50+)
 15:00 – 16:00  Fyzioterapeutické cvičení pro děti v písku (věk 6 – 12), 

správné držení těla, aktivace nožní klenby
 16:30 – 17:30 Aby záda nebolela – fyzioterapeutické cvičení
 17:50 – 19:00 Jóga – zdravé tělo, pevný střed, klidná mysl
 19:30 – 20:30 Pilates

STŘEDA
 9:30 – 10:30 Jóga po porodu a pro maminky s dětmi
 11:00 – 12:00 Gravidjóga 
 17:00 – 18:30 Tai-chi 
 19:00 – 20:30 Chi-kung

ČTVRTEK
 7:30 –   8:30 Pilates
 9:00 – 10:00 Hravé cvičení rodičů s dětmi (1 – 2 roky)
 10:15 – 11:15 Hravé cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
 11:30 – 12:30 Hravé cvičení rodičů s dětmi (8 měsíců – 1 rok)
 17:00 – 18:00 Jóga pro začátečníky
 18:15 – 19:15 Gravidjóga
 19:30 – 20:30 Jemně dynamická joga

PÁTEK
 7:30 –   8:30  Jógové probuzení – Pět Tibeťanů
 9:30 – 11:00 Návštěvní hodiny pro školky

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V září přiď a vyzkoušej
Ahoj, náš sportovní klub JUNIOR JUDO Brno, z. s., pořádá
NÁBOR do juda a sebeobrany na školní rok 2017/18 pro děti
od 5 do 15 let.
Trénujeme v tělocvičně Gymnázia Řečkovice na ulici Terezy

Novákové 2.
Termín náboru je 7. 9. 2017 od 16.30 hodin. Doporučujeme sledovat infor-
mace na www.judovbrne.cz. V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů se neboj
obrátit na naše trenéry:
Jiří Hirsch, mobil: 731 603 629, e-mail: hirschjiri@volny.cz.
Petra Stloukalová, mobil: 728 201 286.
Těšíme se na tebe.

Výměna s holandskými studenty
aneb jak získat zkušenosti

nejen v používání cizího jazyka
V průběhu letošního školního
roku se nám na ZŠ Horácké
nám. podařilo zrealizovat
výměnu, a to v pořadí již dru-
hou s holandskou školou
z městečka Naaldwijk. Naši
žáci pobývali v Holandsku
před Vánoci a holandští stu-
denti nás navštívili na jaře.
Jedná se a akci, kterou
bychom nebyli schopni zor-
ganizovat bez podpory rodičů zúčastněných dětí, kterým bychom touto
cestou chtěli poděkovat za jejich iniciativu a ochotu. Děti se v průběhu
výměny podívaly na řadu zajímavých míst v Holandsku a pobyt v České
republice byl zaměřen na poznávání jižní Moravy. Po ukončení výměny
jsme všechny zúčastněné požádali o zpětnou vazbu. Zajímal nás jejich
pohled na klady a případné zápory. Níže uvádíme zajímavé výroky ze strany
rodičů. Přeji příjemné počtení!

Bradley byl milý a slušný kluk, vše doma bez problémů, anglicky jsme se
domluvili ok – já jako maminka jsem si procvičila angličtinu asi z rodiny nej-
více, akorát a také díky „ztrátě“ osobního dokladu jsem si měla příležitost
více promluvit i s holandskými učiteli anglicky při návštěvě cizinecké policie
v Brně a pak během výletu do Lednice a při prohlídce zámku, parku, minaretu.
(D. Jelínková)

Výměnný pobyt škol je určitě výborná věc. Dětem rozšíří obzory. Být sám
bez rodičů v úplně jiném prostředí, poznat, jak tam lidé běžně žijí, a domluvit
se cizím jazykem – to je určitě skvělá zkušenost, kterou by jen tak nezískaly...
Ten „náš” Daan mi říkal, že ho překvapuje, že jsme a žijeme podobně jako
oni, čekal prý, že budeme o dost jiní. (B. Hudečková)

Chtěl bych Vám a organizátorům celého výměnného pobytu poděkovat
a vyjádřit hluboké uznání. Celý projekt hodnotím velmi pozitivně. Děti
získaly reálnou představu nejen o životě a kulturních zvyklostech v jiné
zemi, ale měly možnost porovnat si své jazykové schopnosti pro základní
porozumění se schopnostmi svých vrstevníků z Holandska. V tomto ohledu
jistě našly kromě nových kamarádů i motivaci do dalšího sebevzdělávání.
Snad to bylo i náhodným výběrem našeho žáka z Holandska, že mi bylo
velmi líto a smutno, že projekt již končí, když jsem viděl oboustranné dojetí
nových kamarádů při odjezdu domů. (M. Vondruška)

A na závěr připojujeme vtipný a trefný komentář paní Budské:
První fáze začíná ještě před příjezdem.
Drobné opravy domu, které čekaly na své uskutečnění řady týdnů, někdy

i let, byly rázem provedeny!
Výměna vodovodní baterie, umístění obrázků na stěnu, zatřena skvrna

na stěně, úprava zahrady, odvoz hromady lecčeho z předzahrádky, ostříhání
stromů a o úklidu celého domu ani nemluvě! Ještě týden a vrhneme se na
pět let plánovanou stavbu podkroví.

V této době byla předčena veškerá má očekávání!
Fáze druhá, samotný příjezd Holanďanky.
Ještě před prvním kontaktem jsme vyplnili dotazník o naší rodině a musím

konstatovat, že nám byla vybrána úžasná slečna. Podobný styl bydlení,
stejně stará sestra, taky chovala zvířata…

Byla velmi milá, za vše vděčná, respektovala naše zvyky a po dobu jednoho
týdne byla naší nejstarší dcerou.

Děti měly program organizovaný školou a dále se domlouvaly samy, naše
součinnost nebyla téměř třeba. Pouze zajištění jídla a funkce taxikáře. Takže
žádná výrazná změna oproti normálu.

Druhou fázi bych, mimo jiné, nazvala zábavnou etapou a manželství utu-
žujícím týdem!

„Ale ne! Představ si, že sem prošel chodbou a o nic jsem nezakopnul!“
„Jsem to vůbec doma?“
„Viděla jsi pokojíček, na zemi neleží žádné oblečení?“
Při otevření lednice: „ Někdo má narozeniny? To si musím vyfotit, to jsem

viděl naposledy o Vánocích!“
„Páááni, v koupelně je toaletní papír! Žádné papírové kapesníky, žádné papí-

rové boxy a kuchyňské role…“
„Děti, pojďte se podívat, na stole je snídaně!“
„Teplá večeře? Jdu o tom napsat mamince!“

Mgr. Lenka Vonášková, Mgr. Tereza Skoumalová, Mgr. Jitka Tomanová
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Stříbrné koule 
z Řečkovic a Mokré Hory

V neděli 11. 6. 2017 se na mlatovém fotbalovém hřišti na Horáckém
náměstí v Řečkovicích konal 12. ročník Mistrovství města Brna v pétanque.
Podle tradice byla spolupořadatelem naše městská část, protože vyhrála
předchozí ročník. Tentokrát jsme v celkovém hodnocení s rozdílem dvou
bodů skončili na 2. místě za Novým Lískovcem. Dvojky nám byly přisou-
zeny i v jednotlivých kategoriích, protože v„Radnicích“ a„Ženách“ jsme
se umístili také na 2. místě a junioři to vytáhli na místo první. Velký dík
patří všem pořadatelům, zejména Petru Stokláskovi, Danu Kachlířovi
a Oldovi Gardášovi.

Oliver Pospíšil

Foto Jozef Paračka


