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Na kus řeči s Markem Viskotem

Seriál rozhovorů se zastupiteli naší městské části pomalu spěje do finále.
Tentokráte přišel čas na povídání se starostou Mgr. Markem Viskotem, který
stojí v čele radnice šestým rokem. Nejen o pracovních tématech jsme hovořili
u něj v kanceláři.

Pane starosto, rozhovor s Vámi vychází  přesně na polovinu volebního období
tohoto zastupitelstva. Komunální volby se konaly v říjnu 2014, další nás čekají
na podzim 2018. Jak hodnotíte dosavadní dva roky současného funkčního obdo-
bí?

Osobně jsem spokojen jak z hlediska pocitu ze spolupráce s koaličními
partnery, tak, což je podstatné, z hlediska rozvoje naší městské části a plnění
slibů, které jsme dali. Nacházíme se ovšem teprve v poločase, skutečně
důležité jsou výsledky za celé čtyři roky a ještě toho máme hodně před
sebou.

Zkuste přesto zmínit dosavadní nejdůležitější počiny v životě Řečkovic a Mokré
Hory.

V předchozích dvou letech se dařilo pokračovat v rekonstrukcích a opra-
vách ve školách a školkách. Stále nás v tomto směru hodně práce čeká, ale
když se ohlédnu nějakých šest až osm let zpátky, tak stav školských budov,
sportovišť nebo zahrad je v naprosté většině diametrálně jiný, lepší než
tehdy. To nám umožňuje soustředit se do budoucna i na další oblasti. Zej-
ména bych vyzdvihl rekonstrukce parků a veřejných prostranství obecně.
Projekčně máme připravenu rekonstrukci parku na Horáckém náměstí
nebo – dle mého názoru – velice zdařilou revitalizaci vnitrobloků mezi domy
na Družstevní. Teď na podzim je dokončován projekt úprav okolí konečné
stanice tramvaje č. 1. Začátkem příštího roku by měla začít projektová pří-
prava rekonstrukce parku na Palackého náměstí nebo projekt revitalizace
prostranství mezi bytovými domy na Ječné. V rámci orgánů města Brna se
konečně podařilo zahájit projednávání investičního záměru na vybudování
přechodu pro chodce u školky na Tumaňanově ulici. Společně s městskou
části Jehnice jsme pak město požádali o přípravu vybudování chodníku
z Mokré Hory do Jehnic podél stávající krajské silnice. 

Život však nepřináší pouze úspěchy. Je něco, co se poslední dobou nepovedlo
nebo nedaří?

Zamrzelo mě například, že se nám letos nepodařilo získat dotaci z ministerstva
školství, atím zajistit financování rekonstrukce fotbalového hřiště při ulici Novo-
městské. Zde však věřím, že se jedná pouze odílčí neúspěch, způsobený přede-
vším tím, jak byl pro rok 2016 příslušný dotační titul vypsán. Z pohledu
ministerstva je totiž celé město Brno včetně svých městských částí jediným
žadatelem a je postaveno na roveň jakékoliv jiné, byť třeba maličké obci. Platil
přitom princip, že jeden žadatel mohl podat pouze jednu žádost, což fakticky
znemožňovalo, aby se městská část této soutěže odotační peníze vůbec účastnila.
Od nového roku by měla být pravidla v tomto ohledu pozměněna, a věřím, že
uspějeme anejpozději v létě začneme s výstavbou krásného nového sportoviště. 

Odhlédneme-li od oprav a investic, jak se podle Vás dařilo kulturnímu a spole-
čenskému životu v městské části?

To je dlouhodobá záležitost. Například vjedinečném areálu bývalého pivo-
varu se letos uskutečnilo mnoho vydařených akcí, které radnice pořádá nebo
podporuje. Oslavili jsme 25. výročí obnovených Vavřineckých hodů. Jak rychle
čas letí, jsem si uvědomil, když se letos konala jubilejní 10. Letní noc, kterou
jsem coby místostarosta spoluzakládal. Atřeba jsme letos založili novou tradici
uspořádáním velice vydařeného Řečkovického festivalu minipivovarů. Spo-
lečenský a spolkový život jako takový je pak kapitola sama pro sebe. Radnice
dlouhodobě podporuje jednotlivé spolky nebo konkrétní akce (folkový festival,
Mikulášskou besídku v sokolovně). Poslední roky se stále více rozvíjí aktivity
pro seniory. Vedle častých přednášek a zájezdů mám na mysli i narůstající
počet tzv. klubů aktivních seniorů, které se schází na radnici, nebo skupin cvi-
čících seniorů. 

Jak se Vám coby starostovi zvolenému za stranu, která není zastoupena v koalici
v Zastupitelstvu města Brna, spolupracuje s vedením města?

Je potřeba si uvědomit, že městské části vznikly rozhodnutím zastupi-
telstva města, které jim dalo jen některé pravomoci, a že například z hlediska
rozpočtu a financování či středně náročných investic se bez města neobej-
deme. Z titulu mé funkce mi pochopitelně musí být jedno, kdo je v rámci
zastupitelstva města zvolen za jaký politický subjekt. Snažím se hájit zájmy
městské části. Myslím, že se to daří, a že s naprostou většinou lidí ve vedení
města máme korektní a profesionální vztahy. To pochopitelně neznamená,
že budeme servilní nebo že budeme slepě podporovat například i takové
nápady, jako jsou experimenty s přidělováním městských bytů mimo pořad-
níky lidem, kteří jsou třeba i dlužníky města. 

Jak se Vám daří v osobním životě? Stále sportujete?

Naprosto zásadním životním momentem pro mě pochopitelně je, že jsem
se v červenci stal šťastným otcem nádherné dcery. Přestože tím neříkám nic
objevného, každý rodič se mnou jistě bude souhlasit, že nic víc prostě v životě
není, že je to jedinečná životní zkušenost. S tím souvisí i jisté nezbytné
omezení ve vlastních koníčcích, ina sport je méně času, ale to je samozřejmost. 

Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i naší městské části hodně
úspěchů.

Martin Otčenášek

Roznos zpravodaje Řeč
Distribuci zpravodaje Řeč do poštovních schránek všech domácností v Řečkovicích a na Mokré Hoře vždy na začátku měsíce zajišťuje Česká pošta.

Spolehlivost roznosu zpravodaje se snažíme průběžně monitorovat. Pokud vám nechodí Řeč pravidelně, napište nám na e-mailovou adresu 
rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz. Zvlášť důležitá pro nás bude informace, že jste zpravodaj na začátku měsíce vůbec neobdrželi. 

Ing Oliver Pospíšil, místostarosta
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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Na svém XI. zasedání 22. září 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočtový výhled městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

na období 2018–2022,
• vzalo na vědomí harmonogram oprav bytových domů v letech 2017–2031,
• souhlasilo se záměrem pořídit změnu Územního plánu města Brna v loka-

litě u Vránova mlýna (pozemky p. č. 639, 640/1 – 4, 641, 642/1 – 3, 644,
645/1 – 2, všechny v k. ú. Mokrá Hora) z plochy nestavební – volné, sta-
bilizované, s překryvnou funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci,
vymezené ze severu a jihu stávajícími plochami pro bydlení čisté – sta-
bilizované, na stabilizovanou plochu bydlení čistého,

Na své 28. schůzi 12. října 2016 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2017 ve dnech 17. 2., 7. 4., 29. 4., 19. 5.,

9. 6., 17. 6., 15. 7., 26. 8., 22. 9., 9. 9., 10. 11., 1. 12., 

• schválila dohodu o výpůjčce putovní výstavy „David Zeisberger Apoštol
indiánů a jeho sen o moravských indiálnech“ se spolkem „MORAVIAN
 Historicko-vlastivědná společnost“, 

• souhlasila s pokračováním přípravy investičního záměru akce „Úprava
zastávky a vybudování přechodu u mateřské školy na ulici Tumaňanově“
(jedná se investiční akci, kterou na žádost městské části připravuje Úsek
hospodářsko-technický Magistrátu města Brna), 

• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru spolku „Hortus,
sdružení zahrádkářů“, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech
27.–31. 10. 2016 za částku 300 Kč za celou akci,

• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru Klubu českých
turistů Moravská Slavia Řečkovice na akci Brněnská podkova, pořádanou
ve dnech 28. 9.–2. 10. 2017 za celou akci. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Krátce z historie… názvy ulic
Náměstí Vojtěšky Matyášové – řečkovické náměstí pojmenované roku

1991 po Vojtěšce Matyášové (*3. 5. 1894 Strání u Uherského Brodu –
+9. 3. 1975 Brno-Řečkovice), dlouholeté učitelce obecné školy v Řečkovicích,
kulturní a sociální pracovnici a kronikářce obce.

Náměstí bylo poprvé pojmenováno v roce 1927 jako Tusarovo náměstí
po Vlastimilu Tusarovi (1880–1924), organizátorovi dělnického hnutí. Počát-
kem války bylo jméno německé, Tusarplatz. V roce 1940 náměstí přejme-
novali na Eisenbahner Platz – náměstí železničářů, podle zástavby náměstí
rodinnými domy železničářských rodin. Po roce 1945 jen česky náměstí
Železničářů, roku 1946 staronově Tusarovo náměstí, roku 1951 poplatně
své době náměstí Mladé gardy, dle ukrajinské mládežnické organizace,
a konečně od roku 1991 náměstí Vojtěšky Matyášové.

Nové náměstí – další řečkovické náměstí
nese svůj název od roku 1945, poprvé bylo
pojmenováno během války v roce 1942. Pro-
tože bylo nové, neslo název Neuer Platz.

Novoměstská – ulice, která se nachází v Řeč-
kovicích, byla pojmenována roku 1971 podle
Nového Města na Moravě, ležícího severozá-
padně od Brna. Zajímavostí této ulice je socha
sv. Anny, která zde stávala již v 18. století,
původně byla dřevěná, od roku 1908 zde stojí
socha kamenná. Dříve zde byla velmi frekven-
tovaná křižovatka cest.

Olšanského – řečkovická ulice pojmenovaná roku
1946 po Petru Alexeji Olšanském (*17. 10. 1893 Hra-
bová – +20. 2. 1942 Osvětim), umučeném nacisty
v Osvětimi za účast v odboji. Byl vojákem z povolání,
roku 1916 vstoupil do legií. Později pracoval jako
úředník, mimo jiné i v Řečkovicích.

Ulice dostala jméno poprvé v roce 1933 podle své
polohy Nad svahem, od roku 1939 německy Auf
dem Hang, od roku 1942 se jmenovala podle pře-
kladu staré místní tratě Niederlesteig – Niederlova
stezka, v roce 1946 Niederle (též Nidrle) a od roku
1946 Olšanského.

Oranžová – ulici najdeme v lokalitě Duhová pole a od roku 1997 nese
název podle jedné z barev duhy.

Ovčírna – krátká řečkovická ulice dostala své jméno roku 1946 podle
někdejšího obecního ovčína. 

Původně se jmenovala od roku 1919 Křížkovského podle Pavla Kříž-
kovského (1820–1885), hudebního skladatele, učitele Leoše Janáčka. Od
roku 1933 V ovčírně, během války německy Im Schafstall, roku 1945 opět
V ovčírně a od roku 1946 zkráceně Ovčírna.

Mgr. Dana Malíková

Náměstí Vojtěšky Matyášové

Ovčírna

Petr Alexej Olšanský

Socha sv. Anny na Novoměstské  ulici
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Kácení stromů při ulicích Renčova a Družstevní
Po dlouhých jednáních se společností E.ON Distribuce, a. s., která je

nucena přistoupit k obnově kabelového vedení nízkého a vysokého
napětí, se zástupci městské části dohodli s pověřeným správcem distri-
buční soustavy na kácení dřevin v místě sídlištní zeleně při ulicích Renčova
a Družstevní. Předmětné kácení bude probíhat v době vegetačního
klidu přibližně od 1. 1. do 31. 3. 2017. Důvodem tohoto kácení je sku-
tečnost, že dřeviny zahrnuté do plánu kácení se nacházejí v ochranném
pásmu kabelového vedení a uvedený správce má zákonná oprávnění
k jejich odstranění dle příslušných ustanovení energetického zákona
a zákona na ochranu přírody a krajiny. Výsadba těchto dřevin byla
bohužel v minulosti provedena v ochranném pásmu kabelového
vedení a bez souhlasu jeho majitele. Přesto se po několika jednáních
se správcem distribuční soustavy (E.ON, a. s.) podařilo městské části
dosáhnout výrazného snížení celkového počtu dřevin původně určených
ke kácení. Díky dohodnutým technologickým postupům tak budou
ušetřeny zejména esteticky a kompozičně nejcennější stromy ros-
toucí v trase obnovovaného kabelového vedení. Pokáceno bude
tedy nakonec 36 kusů stromů (převážně borovic a bříz) a několik keřových
skupin situovaných v linii podél trasy kabelového vedení nízkého a vyso-
kého napětí, převážně mezi chodníky a bytovými domy Renčova č. o. 2,
6, 10 a 14 a Družstevní č. o. 1, 5, 9 a 13. Za pokácené stromy požaduje
městská část po společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. provedení
náhradní výsadby 30 kusů vzrostlých stromů. Specifikace a umístění
náhradní výsadby v lokalitě bude upřesněno. Naší snahou bude pocho-
pitelně umístit náhradní výsadbu co nejblíže míst, kde byly pokáceny
původní dřeviny, ale tak, aby již nezasahovaly do ochranného pásma
kabelového vedení.

Vážení spoluobčané a přátelé zelených Řečkovic a Mokré Hory,
věřte, že jsme si opravdu vědomi, o jak závažný zásah do našeho
společného prostředí se v dané lokalitě jedná a jak citlivá je tato
záležitost zejména pro zde bydlící. Mohu Vás ubezpečit, že městská
část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora trpělivě bojovala o každý strom
a keř a jsme přesvědčeni, že bylo dosaženo co možná nejlepšího
výsledku.

Děkujeme Vám za pochopení.
Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Místní organizace hnutí ANO 2011 Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora Vám děkuje za Vaši podporu v kraj-
ských volbách.
Vaší podpory si vážíme, v krajské koalici uskuteč-
níme vše podstatné, co jsme Vám před volbami
slíbili.

Vážení a milí občané městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, děkujeme za podporu ve volbách do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Vaše důvěra nás zavazuje.

Ing. Oliver Pospíšil, 
předseda Městské organizace ČSSD Brno-město

Milí spoluobčané,
upřímně děkuji vám všem, kteří jste svými hlasy
podpořili v krajských volbách KDU-ČSL.

Jiří Prchal, za organizaci Řečkovice a Mokrá Hora

Místní sdružení ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
děkuje voličům za hlasy, které věnovali Občanské
demokratické straně v nedávných krajských vol-
bách.
Velmi si Vaší podpory vážíme.

Vážené voličky a voliči,
moc děkujeme za Vaše hlasy v krajských volbách.
Vaší podpory si vážíme a už teď začínáme pracovat
na tom, aby se jižní Morava posunula o úroveň
výš.

TOP 09 s podporou starostů a Žít Brno

ADVENTNÍ  PUNČ
a

PRODEJ VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, 
akce se koná v den pořádání  

Mikulášské besídky 
od 9.30 do 16 hod. 

 Sokol Brno-Řečkovice  a  SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Brno 
 

                        Vás zvou dne 4. 12. 2016 na       

Sokolovna Řečkovice, Vážného 19, Brno 
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Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky 
z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 

Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských
částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města
Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu
rozvoje bydlení města Brna). 

O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2017, mohou vlastníci nemo-
vitostí požádat v termínech od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016 a od 1. 12. 2016 do
15. 1. 2017. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na
jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici
na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové
adrese. 

K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele.
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemo-
vitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku

provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení
jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odbo-
ru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé,
kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný
závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení
účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů
na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od
otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou
měsíčních splátek.

Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení
 výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat
na více účelů v jednom termínu.

Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané
získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281,
nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287. 

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky lhůta horní hranice splatnosti zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo 5 let 350 tis. Kč / RD
s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 450 tis. Kč / BD
výměna plynového, elektrického nebo jiného 5 let 100 tis. Kč / BJ
ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, 5 let 150 tis. Kč / BJ
včetně klempířských prvků 
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč / BJ
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / BJ
(max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům
ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis. Kč /BJ v BD
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč / BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, 5 let 150 tis. Kč / BJ
včetně podkladních vrstev
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek 5 let 250 tis. Kč / dům
s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 

David Zeisberger a Moravští bratři již od 18. listopadu
V zářijovém a říjnovém čísle tohoto zpravodaje jsem se snažil svými tema-
tickými příspěvky uvést příznivce akcí Výboru pro národnostní menšiny do
doby vzniku a rozmachu evangelizační činnosti následovníků Jednoty bra-
trské Jana Amose Komenského, kteří se začali nazývat Moravskými bratry.
Nastínil jsem jejich osudy ve všech končinách světa, zvláště pak jsem zmínil
osudy potomka jednoho z pětice suchdolských exulantů Davida Zeisbergera.
Jeho jedinečná práce mezi severoamerickými indiány v okolí Velkých jezer
ve druhé polovině 18. století a její stále živé a uznávané ozvěny, působící
ještě v našem století, inspirovaly Moravské bratry ze Suchdolu nad Odrou
i z ciziny k natočení středometrážního filmu o tomto nevšedním člověku.
Navíc spolu s centrem Moravských bratří v Německu připravili poutavou
a ilustrativní putovní výstavu, zahrnující celkem 17 středně velkých panelů,
určených pro naše území i německy hovořící zahraničí. Texty jsou tedy v češ-
tině a němčině, vždy doplněné kresbami či fotografiemi. 

Ediční činnost Moravských bratří bude na výstavě po celou dobu zastou-
pena drobnými brožurkami, věnovanými jednotlivým osobnostem této
církve, misiím a současným aktivitám Moravských bratří ve světě i u nás.
Některé z nich budou v omezeném množství nabídnuty k zakoupení. 

Po dohodě se spolupořádající kulturní komisí RMČ bude výstava slav-
nostně zahájena v pátek 18. listopadu v 17 hodin ve velkém sále radnice
a potrvá do čtvrtka 1. prosince. Výstava bude přístupná veřejnosti v obvy-
klých hodinách pracovních dnů (14–17 hod.) i víkendů (9–12 a 14–17
hod.) jako tradiční výstavy umění. Pro výukové potřeby našich škol může
být výstava spolu s odborným výkladem mimořádně otevřena i v dopo-
ledních hodinách na základě individuální domluvy s radnicí.

RNDr. Ivan Koláčný, 
předseda VNM ZMČ
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Prodej kompostérů
Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kom-
postéry. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti
pokračuje.

Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů
typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů.
Cena jednoho kompostéru K400 je 1150 Kč a kompostéru K950 je 2480 Kč,
ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu
podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570 Kč u kom-
postéru K400 a 1240 Kč u kompostéru K950.

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická
osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel
musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej
kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin
v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů
je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování
osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře
(www.miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů
bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.

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

kompostér K400 – objem 400 litrů kompostér K900 – objem 950 litrů
výška 82 cm výška 95 cm
rozměry základny 82x82 cm průměr základny 150 cm
barva zelená barva zelená
hmotnost 12,5 kg hmotnost 29 kg

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Liga vozíčkářů na Horáckém

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu „Přisedni si”, organizovaného
Ligou vozíčkářů v Brně. Již deset tříd 1. stupně se zúčastnilo tohoto výuko-
vého programu, trvajícího jednu vyučovací hodinu. Besedu vedla paní Ladi-
slava Blažková, která musí používat vozík již od dětského věku. 

Cílem bylo seznámit děti se životem hendikepovaných lidí a s riziky úrazů.
Každý dostal malou knížku o chlapci Toníkovi, který má dětskou mozkovou
obrnu. Dále se mohl projet na vozíku, vyzkoušet si roli asistenta a zeptat se
na to, co ho zajímá, zkusit si namalovat obrázek bez pomoci rukou, bez
prstů složit velký papír na co nejmenší kousek.

Cena výukového programu byla 20 Kč, aby se pokryly náklady na tisk
pracovního sešitku o Toníkovi. Kdo chtěl, mohl poslat i příspěvek vyšší.

Velmi děkujeme rodičům za poslané peníze a další finanční příspěvky
navíc. Celkem se vybralo 9 351 Kč. Tuto částku s radostí věnujeme Lize
vozíčkářů, která je neziskovou organizací.

Věřím, že jsme společně podpořili dobrou věc, lépe pochopili důležitost
integrace lidí se zdravotním postižením a zažili radost ze spolupráce třídního
kolektivu. 

Za třídu 5. B Petra Mendlová, třídní učitelka

J U B I L A N T I
září 2016

Alžběta KUČEROVÁ 80 let

říjen 2016
Pavla KRATINOVÁ 96 let

Věra BARTOŠOVÁ 93 let

Ladislav BLATNÝ 85 let

Marie TVARŮŽKOVÁ 85 let

Aleš KARPÍŠEK 80 let

Milan POKORA 80 let

Libuše KOLAŘÍKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace

Palackého tř. 70, 612 00 Brno-Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci listopadu 2016

7. 11. 19.00 hod. Koncert Společnosti Bohuslava Martinů

10. 11. 18.00 hod. Koncert pro spolek VIVO

22. 11. 18.00 hod. Oborový smíšený koncert

23. 11. 18.00 hod. Oborový dechový koncert

24. 11. 18.00 hod. Žákovský koncert

28. 11. 18.30 hod. Koncert izraelské hudby

Srdečně zve

Jana Sapáková, ředitelka školy 
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Královna v knihovně
Ne, nevymýšlíme si: ve čtvrtek 6.října 2016 zavítala do naší pobočky knihovny
královna Literatura se svým rádcem, aby do své družiny přivítala nové rytíře.
Celé odpoledne přicházeli zájemci z řad prvňáčků, kteří po složení slibu
byli královnou slavnostně pasováni. Svůj hold jí přišel vzdát i pan starosta,
který dětem poblahopřál a připomněl jim, že se mají těšit z dostatku času
na knihy a čtení, protože později v životě už tomu tak nebude. Dospělí už
mají tolik práce a starostí, že čas na knihu se stává vzácným potěšením, ale
teď v dětství mají jedinečnou možnost čerpat z knih zábavu i poučení. Krá-
lovna ocenila jeho krásná slova a také ho pasovala na svého rytíře.

Královna Literatura odjížděla z naší knihovny spokojena, vždyť do její
družiny přibylo hned 37 malých rytířů, kteří jí slíbili věrnost. A také ji potěšil
pan starosta, který jí slíbil zachování přízně za sebe i řečkovickou radnici.

Průběh vzácné návštěvy zaznamenaly Jana Paculová a Šárka Ondrušková

Den seniorů na radnici
Den seniorů na řečkovické radnici se stal již tradicí – letos se pořádal pátým
rokem. Třetího října zaplnili řečkovičtí senioři velký sál radnice. Vystoupení
studentů Konzervatoře Brno, kteří zpívali za hudebního doprovodu peda-
gogů včetně ředitele konzervatoře, navodilo velmi příjemnou atmosféru,
téměř vzpomínkovou. Následující program uvedl všechny do reality. Jednalo
se o praktické rady ve věci reklamací zboží a služeb, a to přímo od odborníků
– pracovníků Sdružení obrany spotřebitelů. Po přestávce s pohoštěním
vylosoval starosta městské části pan Mgr. Bc. Marek Viskot výherce písem-
ného kvízu a předal jim dárky. Ihned poté odpovídal při besedě seniorům
na jejich dotazy a k tomu přidal novinky z dění v naší městské části. 

Božena Trnková,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
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PLACENÁ INZERCE
POTŘEBUJE Vaše dítě udržet, nebo vylepšit známku z angličtiny
(francouzštiny)? Doučuji/vyučuji individuálně děti, studenty 
i dospělé. VŠ vzdělání v oboru +21 let praxe. Tel.: 775 104 820
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
e-mail: marosek.c@seznam.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
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
SPOLEČNOST Century21 koupí byty 1+kk/1+1, 2+kk/2+1, 
3+kk/3+1, 4+kk/4+1, panel i cihla v Řečkovicích. Hotovost. 
Děkujeme za nabídky. Tel. 775 674 540
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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 à 500 Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705
HODINOVÝ MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, 
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 
604 731 918, www.malby-natery.eu
ASISTENČNÍ SLUŽBY A DOPRAVA do zaměstnání, k lékaři,
na relax pobyt, asistenční služba pro Vaše blízké v době Vaší 
nepřítomnosti, dle dohody, masáže u Vás na pracovišti, ve smyslu
620 90 704. SENIOR DOPRAVA ZJB. Tel.: 603 424 401
HLEDÁM dlouhodobý pronájem. Děkuji za nabídky. Tel.: 739 854 956
PĚKNÝ dům za Brnem – HLEDÁM. T.: 739 826 409
SHÁNÍME byt ke koupi, Řečkovice, případně okolí. Hotovost. RK 
nevolat. Děkuji. 721 195 819
HLEDÁME na koupi dům s možností parkování. Cena do 6 mil. Kč. 
Prosím nabídněte. 722 659 544
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokar-
tonářské. Osobní přístup, spolehlivost, kvalita. 
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

HLEDÁME paní na úklid domu v Lelekovicích. Práce jednou
týdně 80 Kč/hod. Podmínkou pečlivost. Tel.: 604 258 040
HLEDÁME pána na výpomoc ve skladu čajů v Řečkovicích.
Vhodné jako přivýdělek pro důchodce. Tel.: 603 254 227, 734 659 263
HLEDÁM paní na úklid RD v Řečk. 80 Kč/h. Tel.: 603 220 557 po 18 hod.
ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize, 
hromosvody. Tel.: 608 850 834
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené 
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
PŘIJMEME pracovníky na HPP s inv. důchodem na zkr. úvazek.
Pozice strážný, recepční, psovod a dozor. Nástup dle dohody. 
PPH spol. s r.o., Wurmova 3, Brno. Tel.: 602 595 682
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
PRONAJMU garáž. stání na ulici Banskobystrická č. 176.
Tel.: 603 140 314
VÁNOČNÍ stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč,
smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, w: fb.me/stromky t.: 702 909 454
DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích – přijmeme zdatnou
paní/a pro administrativní práci a následné balení zboží. Práce 
2–3x týdně, denně 3–7 hodin, mzda 70–90 Kč/hod., věk do 60 let. 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz
NOVĚ otevřená zubní ordinace MUDr. Gabriely Majkusové
v Řečkovicích přijímá pacienty. Najdete nás na adrese Dlouhé hony 2. 
Objednat se můžete na tel.: 777 870 870. Váš spokojený úsměv je naší
prioritou
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás 
– KOPÍROVÁNÍ do A3, TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA
– ZÁSILKOVNA
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
NOVÉ PRODEJNÍ MÍSTO TISKNULEVNE.CZ: 
CARTRIDGE, TONERY, NÁPLNĚ DO TISKÁREN A DALŠÍ.
Centrum služeb občanům, Banskobystrická 39a, tel.: 840 447 777

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!

Kateřinu Rakovčíkovou i Pavla Putnu, herce Divadla Paravánek, již dobře
známe z minulosti z několika pohádek, které uvedli u nás v Řečkovicích ve
Sboru Páně v rámci cyklu „Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku“.

Jak jsme poznali, toto divadlo vždy přináší výbornou zábavu nejen pro děti,
nýbrž i pro dospělé. V rámci tohoto cyklu k nám opět přichází, tentokrát
v čase adventním s pohádkou Vánočníček, která bude uvedena dne 26. lis-
topadu 2016 v 16.00 hod. ve Sboru Páně CČSH na Vážného ul. 6 v Řeč-
kovicích.  

A cože to „Vánočníček“ vlastně je? No přeci vánoční pohádečka o čertovi
Hudrabovi, ze kterého se stane po čertech šikovný kluk. Ve druhé části před-
stavení se diváci dozvědí pohádkovou formou o historii Vánoc a o narození
Ježíška, mohou sami vytvořit živý betlém a zazpívat si některou ze známých
koled. S loutkami hrají a zpívají a rozličné hudební nástroje (akordeon,
kytara a jiné) obsluhují již zmínění Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna.

A jako vždy je pro děti i jejich rodiče klubem Jonáš připraveno adventní
tvoření a hry v klubu Jonáš.

Délka představení je cca 50 min. Je určeno pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.
Doporučený dar při vstupu činí 50 Kč.

Informace také na www.ccshreckovice.cz a www.verbumetmusica.com.

V klubu Jonáš jsou pro děti i rodiče připraveny další následující akce:
10. 11. 2016 v 17.00 hod. – lampiónový průvod – Poselství sv. Martina, 
6. 12. 2016 v 17.00 hod. – sv. Mikuláš – Legenda o sv. Mikulášovi.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica
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Cesta, pravda a život – Varhanní Koncert k poctě Mistra Jana 
Sbor Páně Církve československé husitské v Řečkovicích je místem, kde
jsou uváděny různé kulturní projekty ve spolupráci se spolkem Verbum
et musica. Dramaturgie těchto projektů vždy dbá na jejich vysokou umě-
leckou hodnotu. Jmenujme namátkou pořady Alfreda Strejčka a Štěpána
Raka, Janáčkovo kvarteto, soubor MUSICA MINORI nebo oblíbené vánoč-
ní koncerty Zdeňka Plecha (sólisty opery ND Praha) a jeho přátel. Do
posledního místa obsazený sbor je důkazem, že za dobu pořádání těchto
koncertů, divadelních představení a pořadů si diváci a posluchači sem
našli cestu.

Jsme rádi, že můžeme na tuto dlouholetou tradici navázat. Po více než
rok trvající přípravě tak v našem Sboru Páně přivítáme pana Jaroslava Tůmu
a pana Jana Hartla.

Jaroslav Tůma patří ke světové špičce
interpretů ve hře na varhany. Jen jeho dis-
kografie čítá již přes padesát titulů, převáž-
ně sólových. Namátkou jmenujme
například řadu kompaktních disků „Histo-
rické varhany Čech“ (vydaných firmou
Supraphon), která zachycuje autentický
zvuk vzácných varhan různých epoch od
renesance až po začátek 20. století. Je žáda-
ným interpretem nejenom v České repub-
lice, ale i v  Evropě. Působí jako docent
Hudební fakulty AMU v Praze a v součas-
nosti je velmi často zván do porot meziná-
rodních varhanních či cembalových

soutěží.

Jan Hartl je nám znám především z televizní
obrazovky a filmového plátna. Tento herec,
který pravidelně vystupuje na činoherní scéně
Národního divadla, je znám i z českého roz-
hlasu. V roce 2007 zvítězil v anketě Českého
rozhlasu Neviditelný herec. Mimo své divadelní
působení také pravidelně účinkuje v různých
literárních pořadech na pražských poetických
scénách (Divadlo Viola či Lyra Pragensis apod.).
Je znám z filmů Holky z porcelánu, Kopretiny
pro zámeckou paní, Tajemství hradu v Karpa-
tech, Anděl s ďáblem v těle, Otesánek nebo
Vesničko má středisková.

Dne 23. 11. 2016 v 19.00 hod. uvedou oba pánové pořad nazvaný Cesta,
pravda a život – Varhanní koncert k poctě Mistra Jana ve Sboru Páně,
Vážného ul. 6, Řečkovice. (Jan Hartl –umělecký přednes; Jaroslav Tůma –var-
hanní positiv). V rámci koncertu zazní hudba apoezie osmi staletí atexty Mistra
Jana Husa, Michelangela Buonarrotiho, Karla Čapka, sv. Tomáše Moruse, Bohu-
slava Reynka a dalších. Dále zazní skladby Paula Hofhaimera, Adama Václava
Michny, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta a dalších.

Přijměte proto naše pozvání k tomuto uměleckému počinu, v naší městské
části ojedinělému. 

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149 nebo 
e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného daru, doporučená
výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum křes-
ťanské kultury.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

domino@helceletka.cz 
 www.helceletka.cz/domino

Máme volná místa v kurzech točení na kruhu a keramiky pro
dospělé (mohou chodit i starší děti). Do našich kroužků je
možné přihlašování on-line podle volných míst. 

Srdečně zveme na tyto akce:
Mozaiková miska + vin. perly, pondělí 7. 11. 2016 od 18 do 21
hod., J. Marková, 734 100 477.

Vinuté perly, pondělí 14. 11. 2016 od 17 do 20 hod., J. Pod-
zemná, domino@helceletka.cz.

Mozaiková mísa, sobota 12. 11. 2016  od 10 do 13 hod., J. Mar-
ková, 734 100 477.

Adventní věnce, pondělí 21. 11. 2016 od 18 do 20 hod., J. Mar-
ková, 734 100 477.

Adv. věnce v sobotu, 26. 11. 2016 od 9:30 do 12:30 hod., J. Pod-
zemná, domino@helceletka.cz. 

Mikulášské a vánoční dílničky pro děti, sobota 3. 12. 2016, 
2 časy: 9–11 hod. nebo 11–13 hod., J. Podzemná, 
domino@helceletka.cz. 

Vánoční mýdla a svíčky, pondělí 5. 12. 2016, od 18 do 21 hod.,
J. Marková, 734 100 477.

Na akce je potřeba rezervovat si místo předem, více podrob-
ností je na našem webu.

Občanské sdružení Subventio
občanům pomáhá 

domoci se svých práv
V jednom slavném historickém románu se velmi často opakuje věta: 
„O zítřku předem nikdo nic neví.“ Skutečně nikdo z nás neví ani netuší, zda
se nestane obětí dopravní nehody, způsobí si vlastní nešikovností úraz či
poranění nebo si vinou liknavého přístupu k bezpečí a ochraně při práci
nepřivodí pracovní úraz.  

Na každého člověka v této situaci čeká složité jednání s pojišťovnou nebo
viníkem nehody o odškodnění. Do nedávné doby jste mohli podstoupit
tato jednání na vlastní pěst a smířit se většinou s minimální výší odškodnění,
nebo využít právních služeb za nemalou finanční náhradu. Tyto skutečnosti
se před dvěma lety staly impulsem pro vznik občanského neziskového
sdružení SUBVENTIO, o. s. (latinsky „přicházející na pomoc“), které nabízí
bezplatnou pomoc pro dosažení spravedlivého odškodnění za vzniklou
újmu.

Našimi klienty jsou: 
• lidé, kteří utrpěli újmu na zdraví při dopravní nehodě,
• lidé, kteří utrpěli pracovní úraz či trpí nemocí z povolání,
• lidé, kterým někdo jiný úmyslně či z nedbalosti ublížil na zdraví,
• lidé v blízkém poměru k osobě, která zemřela vinou někoho jiného.

Pokud se domníváte, že bychom vám mohli pomoci, navštivte naše
 webové stránky www.podanaruka.cz, kde získáte podrobnější informace. 

Kontaktujte nás co nejdříve, předejte tak mnoha eventuálním problé-
mům.

Kontakt pro Brno a jižní Moravu: libor.hytych@podanaruka.cz, tel.
775 957 757.

Libor Hytych, Podaná ruka
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Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o., 

Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173  info@zus-universum.cz

www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER v 18.00 
8. listopadu

23. listopadu

VÝSTAVA
prací žáků výtvarného oboru v obřadní síni 

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11
11.–27. listopadu

VERNISÁŽ výstavy 11. listopadu v 17.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

27. listopadu v 16.30 hod.

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Vánoční Lipka odhalí tajemství
pohanských tradic

Jaký je prapůvod zdobení stromků? Co je „Tinne“ a proč
na ni navázala „Tanne“, tedy jedlička? Co se děje v pří-
rodě a jaké jsou zvyklosti oslav magického slunovratu?

Na tradiční adventní akci Vánoční Lipka se letos nejen naladíte na vánoční
atmosféru, ale proniknete do tajemství starých pohanských tradic, které
stojí za současnými vánočními zvyky. Těšit se můžete na vyrábění sluno-
vratového slunce, vánočních ozdob i dekorací. Budou se péct dobroty
a odnesete si také vlastnoručně vyrobený vánoční dárek. „Líbí se mi, že se
při tvoření používají jednoduché přírodní materiály. S vlnou jsem pracovala
poprvé a andílci, co jsme udělaly, jsou nádherní,“ pochválila Pavla Zapletalová
tvořivou část loňské akce. 

Ty, kteří se nebudou bát chladu, potěší dětský punč uvařený na ohni
v zahradě. Účastníci budou také mít možnost naučit se něco zajímavého
ze zimní přírody: bude připravena přírodovědná dílnička o křivce obecné
– ptáku, který v zimě hnízdí. A protože je akce v době Mikuláše, bude na
děti čekat také drobná a zdravá mikulášská nadílka. Akce Vánoční Lipka
proběhne v pondělí a úterý 5. a 6. prosince 2016 na pracovišti Lipová,
vždy od 14.30 do 18.30 hodin. Stojí 100 Kč za odpoledne a není třeba se
na ni předem hlásit. Více informací najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci. 



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 10

NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ BRZY!
Když lékař rodičům sdělí, že jejich dítě bude mít vážné problémy se zrakem, případně v kombinaci s dalším postižením, život celé rodiny, se náhle změní.
V popředí každodenního života se ocitnou specifické potřeby dítěte s postižením. Mnohého je třeba se vzdát a k tomu se stále vrací otázka, proč právě
naše dítě nebude jako ostatní. Pro dítě je velmi důležité začít s podporou vývoje co nejdříve a rodiče potřebují v této složité životní situaci podpořit
a pomoci. Právě těmto rodinám pomáhá Středisko rané péče SPRP Brno.

V rámci osvětové kampaně Týden rané péče, která tento rok probíhá od 7.–13. 11. představuje Středisko rané péče SPRP Brno své služby široké
veřejnosti. 

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0–7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením

v rámci Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina  a Zlínského kraje.
Jak to děláme?

Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít ostatních
smyslů k poznávání svého okolí. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 8. 11. 2016 do Střediska rané péče SPRP na Nerudově 7 v Brně,
kde Vás čeká od 9.00 do 17.00 – Den otevřených dveří a poradkyně ochotné odpovědět na Vaše otázky.

Pokud si chcete vyzkoušet, jaké je to nevidět, přijďte 10. 11. 2016 od 16.00–20.00 na akci „Nevidím a přesto mi
chutná“ do Fresh Freaks  BISTRA na Lidické 46, kde si budete moct připravené menu objednat sníst s klapkami na očích. 

Rezervace míst je možná na čísle: +420 739 079 222 anebo e-mailu: info@freshfreaks.cz

Výstava Zuzany Čechové-Kadlecové
V  naší městské části má pořádání
výstav bohatou tradici. K ní se chce
připojit i výstava Zuzany Čechové-
Kadlecové. Tato malířka zdědila lásku
k umění po svém otci Ing. arch. Alexi
Kadlecovi. Paní Zuzana Čechová-Kad-
lecová se věnuje malování netradiční
technikou, a to podmalbou na sklo. Ve
své tvorbě vychází z lidového výtvar-
ného umění. Vedle náboženských
motivů se v její tvorbě odráží témata
lidových zvyků, řemesel a tradic. Její
výtvarný projev, naplněný osobitou
poetikou, je charakteristický nezamě-
nitelným uměleckým vnímáním
a viděním světa. Díla Zuzany Čecho-
vé-Kadlecové najdeme nejen v sou-

kromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku,
Itálii, Německu, USA, Kanadě, Japonsku, ale i např. ve Vatikánu.

Dovolujme si Vás pozvat na zahajovací vernisáž výstavy díla Zuzany
Čechové-Kadlecové, a to v pátek dne 11. 11. 2016 v 17.00 hod. ve Sboru
Páně, Vážného ul. 6, v Řečkovicích. V rámci této vernisáže zazní varhanní
skladby v podání doc. Jana Krále. 

Prodejní výstava zde bude otevřena do 31. 1. 2017. Výstava bude otevřena
každé pondělí od 16.30 do 18.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do
18.00 hod. a v neděli před a po bohoslužbách, které se konají v 10.00 hod.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica

SENIOR BUS 
– nová služba pro seniory

Dopravní podnik města Brna ve  spolupráci se statutárním městem
Brnem zavedl novu službu SENIOR BUS. Služba je určena pro držitele
průkazů ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě
Brně. Cestující si jízdu můžou objednat na telefonním čísle 731 518 348
vždy od 7.00 do 15.00 hodin. 

Informace pro operátora: 

• datum a čas požadované jízdy, 

• místo nástupu a výstupu, 

• jméno a příjmení, 

• datum narození nebo č. průkazu ZTP či ZTP/P, 

• jméno a příjmení případného nezbytného doprovodu, 

• telefonní číslo, na kterém je zájemce k zastižení. 

Služba SENIOR BUS, která je provozována pouze na území města Brna,
je zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 korun. Jedna doprovázející
osoba bude cestovat zdarma. 

Ing. Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a. s.
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Sportovní program na LISTOPAD:
Městská hala míčových sportů – Vodova:
Basketbal – ŽBL
5. 11. KP Brno : Trutnov 16.30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz (nová hala)
Házená – Extraliga mužů
20. 11.  SK KP Brno : Plzeň 10.30 hod.
26. 11.  SK KP Brno : Hranice 17.00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz (stará hala)
Florbal – extraliga mužů
13. 11. BULLDOGS Brno : Pardubice 17.00 hod.
20. 11.  BULLDOGS Brno : Otrokovice 17.00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz (nová hala)
Volejbal – extraliga žen

5. 11. VK KP Brno : Frýdek-Místek 18.00 hod.
24. 11. VK KP Brno : Prostějov 18.00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Futsal – extraliga mužů

4. 11. RK Helas Brno : Litoměřice 19.30 hod.
16. 11. RK Helas Brno : Tango Hodonín 19.05 hod.
25. 11. RK Helas Brno : Chrudim 19.30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
TIP MĚSÍCE: Zápas – volný styl
12. 11.  Velká cena města Brna 10.30 hod.
mezinárodní turnaj TAK Hellas Brno
Sportovní hala Tesla, Halasovo náměstí

Richard Foltýn, zastupitel, předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?

SPORT Na vodě s Martinou Satkovou

Jak se dívenka z Řečkovic, kterými protéká jen skromná Ponávka, dostala k závo-
dění na divoké vodě? 

K závodění na divoké vodě jsem se dostala díky bratrovi, který začal o rok
dříve než já. Tenkrát jsme jezdili pouze turistiku. Jezdili jsme kolem řeky
v Jundrově a prostě nás zlákalo to zkusit.

Přibliž nám prosím, ve kterých disciplínách startuješ a čím jsou specifické. 

Všichni mi říkají obojživelník. I v televizi to o sobě dost často slýchávám.
Můj sport je vodní slalom a sjezd na divoké vodě. Moc lidí nedělá obě dis-
ciplíny, ale mě to tak baví. Slalom jezdíme mezi brankami, kde je vytyčená
trať, a musím ji zvládnout co nejrychleji a neměla bych se dotknout žádné
z bran. Sjezd je jízda rovně dolů v co nejrychlejším čase. Pak je ale ještě
dělení disciplín, já dělám K1 (kajak), mám listy na pádle na obou stranách,
a C1 (kanoe), kde mám pouze jeden list, a to je trochu obtížnější.

Jak jde skloubit tento sport, náročný také na cestování a čas, se školou a běžnými
zájmy mladé slečny? 

Jak to jde skloubit? To moc nejde. Musela jsem si vybrat několik oblastí,
kterým se chci věnovat, a jiných jsem se musela vzdát. Školu zvládám dobře,
protože jsem to zvolila jako důležitou část života a hodně se snažím a poctivě
se učím, akorát teď nevím co studovat dál. Trochu nestíhám tu puberťáckou
kulturu. Nechodím na diskotéky, protože na to buď nemám čas, nebo mám
před sebou závod. Kamarádi to ale chápou a vždy si najdeme možnost jak
jinak využít volný čas.

Můžeš nám vyjmenovat všechny svoje největší úspěchy – vím, že jich máš hodně. 

Jmenovat úspěchy je trošku na delší popis. Letos jsem ukončila juniorskou
kategorii a myslím že s klidem mohu říci, že to bylo převelice úspěšné. Z kaž-
dého juniorského mistrovství světa nebo Evropy jsem si dovezla medaili
a někdy i třeba sedm. Jsem mistryně světa i Evropy ve sjezdu a vicemistryně
světa a mistryně Evropy ve slalomu. Mezi dospělými je to dost makačka se
prosadit, ale já makám pořádně, a proto už mám doma taky i seniorské
medaile z mistrovství světa. Nesmím opomenout ani stříbro z olympijských
her z Číny, a letos jsem se stala historicky první ženou, která vyhrála na svě-
tovém poháru dvě disciplíny a navíc ve třetí jsem byla ve finále. Jako perfektní
zakončení letošní sezony jsem si vypádlovala 7. místo ze světového poháru
v Praze, což byl absolutně největší zážitek, co se týče atmosféry.

V mládežnických kategoriích ses prosadila poměrně brzy, v čem je to těžší nyní
mezi dospělými? 

Mezi dospělými je to těžší proto, že jsou prostě starší. Mnohé ženy mají
více síly, a když zrovna nezáleží na síle, tak na tom, že jezdí delší dobu a jsou
tzv. „vyježděné“. Každý musí do té nejlepší formy dozrát.

Jaký je Tvůj největší sportovní vzor? 

Já si moc sportovní vzory nedávám. V kanoistice mám ale strašně ráda
Jessicu Foxovou z Austrálie, která je světovou jedničkou. Jiří Prskavec mě
motivuje tím, že je tak mladý, a tak úspěšný. Chtěla bych dosáhnout velkých
cílů jako oni.

Čeho bys chtěla v kanoistice ještě dosáhnout - co je tvým snem?

Můj sen je, aby mě kanoistika bavila strašně dlouho. Za čtyři roky jsou
další olympijské hry v Tokiu. Tam chci směřovat své výkony. To je takový
vzdálený cíl. Do té doby bych chtěla být reprezentantkou v dospělých. To
není úplně malý cíl, jelikož je nás asi šest hodně dobrých závodnic a jen tři
místa v reprezentaci. Taky bych si přála, aby mě lidé znali a mohli s radostí
říci: „Tu já znám“.

S Martinou Satkovou si povídal Richard Foltýn
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Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá již tradiční akci

Řečkovický 
vánoční
strom

KDY: 12. 12. 2016
od 15.00 hodin

KDE: vedle kostela před
Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ 
A DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

KULTURA

Představení pro děti
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s umě-
leckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE Vás srdečně zve na
představení pro děti v podání divadla PARAVÁNEK. Představení
se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2016 v 16 hodin na řečko-
vické radnici, Palackého nám. 11, Brno. 

V klasické pohádce „O Popelce“ všechny působivé a půvabné
loutky oživuje Kateřina Rakovčíková. Přivítáme adventní čas
a pro děti bude připravený malý mikulášský dáreček. Přijďte se
svými dětmi a vnoučaty prožít sváteční hodinku.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

Výtvarné práce žáků 
SZUŠ Universum

Vystavené práce žáků SZUŠ Universum jsou průřezem tématy a tvorbou
za školní rok 2015/2016. Všechny vznikly pod vedením Mgr. Agáty
Žáčkové, která se snaží, aby děti v jejích hodinách vyzkoušely různé
výtvarné techniky (od kresby, malby, koláže až po linoryt nebo mode-
lování z keramické hlíny) a co největší množství námětů.

Pouští se i do zpracování náročnějších témat, jako je např. malba
gotické Madony temperou, kresby olejovým pastelem inspirované
tvorbou známých kubistů a surrealistů, kresby tužkou či uhlem podle
modelu. V úkolech, jež žákům zadává, pravidelně střídá témata, která
reflektují svět kolem nás, rozvíjí dětskou fantazii, cit pro barvu a pečlivost. 

SZUŠ Universum (www.zus-universum.cz), Kořenského 23b, vyučuje
obory hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Cílem učitelů
této školy je smysluplně naplnit volný čas dětí, rozvíjet jejich estetické
cítění a morálně volní vlastnosti, dát jim možnost seberealizace a naplnit
jejich přirozenou touhu v něčem vyniknout.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 11. listopadu v 17 hodin
a potrvá do neděle 27. listopadu 2016. Otevřena pro veřejnost bude
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod, v pátek od 8 do 12 hod.) a o víken-
dech a ve státní svátek od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hodin. Výstava
není prodejní.

Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Průvodce 
řečkovickým hřbitovem

V rámci Týdne vědy a techniky, který v listopadu pořádá Akademie věd
české republiky, se 6. listopadu 2016 od 14 hod. na řečkovickém hřbitově
uskuteční „exkurze pod širým nebem" s názvem Průvodce řečkovickým
hřbitovem. 

Smyslem procházky řečkovickým hřbitovem v dušičkovém čase bude
připomenutí některých osobností spojených s Brnem. Jsou zde pohřbeni
významní vědci, spisovatelé, novináři, sportovci. Nabízí se přitom příležitost
povědět si zároveň něco o dějinách Řečkovic.

Milan Řepa, Historický ústav AV ČR
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