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dovolte mi, abych Vám prostřednictvím letošního posledního čísla zpravodaje popřál co nejpříjemnější prožití období
adventu, vánočních svátků i šťastný vstup do nového roku. Ať se Vám v nejvyšší možné míře podaří vyhnout se shonu
a stresu a skutečně si závěr roku užijete v klidné a pohodové atmosféře.

Váš
Mgr. Marek Viskot, starosta

Vážení a milí spoluobčané,

Na Jana Hrušku si jistě mnozí obyvatelé Řečkovic a čtenáři našeho zpravodaje
dobře pamatují. Vždyť stěží lze zapomenout na laskavého, přátelského člo-
věka, který svýma moudrýma a usměvavýma očima co vzácné hosty vítával
návštěvníky, kteří vstoupili do drogerie na Banskobystrické ulici, druhdy
jediné v Řečkovicích, o niž pan Hruška po léta jako vedoucí a současně i pro-
davač svědomitě pečoval.

Jeho hluboce lidská povaha, v níž slunce mělo vždy vrch, otevírala mu
cestu k mysli každého, s nímž se setkal. Divu proto není, že prostory řečko-
vické radnice téměř nestačívaly těm, kdož přišli se potěšit pohledem na
Hruškovy obrázky, které několikrát ozdobily její síně.

Malování se totiž Janu Hruškovi stalo hlubokou láskou a zálibou. Jeho
vášeň pro naivní tvorbu jej dovedla až na samotný vrchol tohoto umění.
Mnohá světová ocenění, určená jen těm nejlepším, zamířila do jeho rukou
jako zaslouženému vítězi řady výstav insitní tvorby, lhostejno zda v naší
zemi či za jejími hranicemi, ozdobivše jej po zásluze titulem Mistra.

Obrázky Mistra Jana Hrušky okrášlily již řadu svátečních vydání Řeči.
Jejich jímavá, prostá poetika, filigránskými motivy zachycující svět čistého

srdce, stěží najde přemožitele v přiblížení onoho obtížně zachytitelného
pocitu, jenž náleží toliko času adventnímu a Vánocům.

Volba oněch maleb nebyla skutkem náhodným. Mistr Jan Hruška, byť
pocházel z nedalekých Lysic, získal k naší čtvrti nesmírně blízký vztah. Řeč-
kovice se mu staly druhým domovem a ve svém nitru jim vyhradil místo
z nejčestnějších. Svou úctu k nové domovině vyjádřil i darováním ojedinělé
kolekce obrazů naší městské části, jež vtiskly půvabné kouzlo jedné ze síní
řečkovického zámečku, jejich autorovi zasvěcené.

Věru nebylo proto třeba dlouhého zvažování, když naskytla se příležitost
vzdát hold významné osobnosti naší městské části. Zanedlouho tak ponese
jméno Mistra Jana Hrušky jedna z brněnských tramvají a v jejím nitru při-
pomene pamětní deska odkaz tohoto neobyčejného člověka, šíříc jeho
poselství radosti z poezie života, jíž zasvětil svůj osud i tvorbu.

Přijďte tedy dne 22. prosince ve 13, či alespoň ve 14 hodin na náměstí
Svobody zhlédnout dekorování oné tramvaje a vzpomenout na Mistrův
laskavý úsměv.

Ladislav Filipi

Přijďte vzdát hold Mistru Janu Hruškovi

Jan Hruška: Vánoční trhy
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Krátce z historie… názvy ulic
Palackého náměstí – toto hlavní řečkovické náměstí nese jméno po

Františkovi Palackém (*14. 6. 1798 Hodslavice – † 26. 5. 1876 Praha), českém
historikovi, spisovateli a organizátorovi kulturního a vědeckého života. Je
pokládán za zakladatele moderního českého dějepisectví, je označován za
Otce národa. Na adrese Palackého náměstí najdeme, mimo jiné, bývalý
zámek, kde je dnes sídlo naší městské části, a o kousek dál řečkovický kostel.
Poprvé tak bylo pojmenováno již roku 1919, po začátku války německy
Palackýplatz, v roce 1942 přejmenováno na nezávadné Kirchenplatz – Kos-
telní náměstí, 1945 jen česky Kostelní náměstí a v roce 1946 se vrátil původní
název Palackého náměstí.

Palackého třída – tato ulice přísluší k Řečkovicím
jen několika domy, výrazně větší část patří pod Královo
Pole. Ulice byla pojmenována rovněž po Františku
Palackém, a to až v roce 1991. Poprvé byla pojmeno-
vána v roce 1880 Brněnská, ale ne celá ulice, většinou
byla rozdělena na 3 části. Pak byla několikrát jedna
část pojmenována Palackého, během války přejme-
nována dokonce třikrát, např. Josef-Pekař-Strasse. Od
roku 1945 se Palackého jmenovala jen část a od roku
1991 se název sjednotil pro celou třídu.

Pod Hájkem – tato mokrohorská ulice byla
pojmenována v roce 1990 podle starého názvu míst-
ní polní tratě. Původně to nebyla samostatná ulice,
od roku 1960 patřila svým jménem k ulici Boženy
Antonínové.

Pod Zahradami – ulici najdeme v Mokré Hoře,
pojmenována byla v roce 1961 podle své polohy. Je
to takové sportovní centrum Mokré Hory, ač je ulice
poměrně krátká, najdeme zde dětské hřiště, tenisové
kurty a trochu opuštěné hřiště na petanque.

Podhájí – řečkovická ulice, kterou najdeme nedaleko Zamilovaného
hájku, se jmenuje od roku 1967 právě podle své polohy. Ulice byla poprvé
pojmenována v roce 1919 Šafaříkova [podle Pavola Josefa Šafaříka
(1795–1861) slovenského spisovatele], roku 1939 německy Šafaříkgasse,
v roce 1942 přejmenována na Obermühlgasse – Hornomlýnská, od roku
1945 jen česky Hornomlýnská, v roce 1946 byla nazvána Malíkova po Fran-
tišku Malíkovi (1908–1943), řečkovickém úředníkovi, popraveném nacisty.
Podle něj byla později pojmenována jiná řečkovická ulice. A konečně roku
1967 Podhájí.

Prašná – řečkovická ulice, která byla pojmenována v roce 1945 podle
tehdejšího charakteru ulice. Je zajímavé, že první název z roku 1919 byl
výrazně vznešenější – Prokopa Velikého (podle husitského vojevůdce).
V roce 1932 už byla poprvé přejmenována na Prašnou, v roce 1939 se němec-
ky jmenovala Staubige Gasse, v roce 1942 nebyl ideologický důvod ji pře-
jmenovávat, takže po válce byla opět česky Prašná.

Prumperk – řečkovická ulice, kde se tak trochu zastavil čas. Jméno
dostala roku 1991 podle starého místního pojmenování ostružinového
kopce. V roce 1918 byla pojmenována po Františku Ladislavu Riegrovi
(1818–1903), českém politikovi a publicistovi. Začátek války přinesl
německý název Riegergasse, roku 1942 Němci poprvé vzpomněli ostru-
žinové keře – Brombeergasse – Ostružinová. Od roku 1945 jen česky
Ostružinová, roku 1946 Jana Růžičky [brněnský sochař (1890–1941),
popravený i s manželkou za protinacistický odboj]. Těžko říct, co na něm
vadilo, respektive o co se zasloužil jeho následovník v roce 1967, ale
tohoto roku byla ulice přejmenována na Dokoupilova [František Dokoupil
(1884–1954), zakládající člen zločinné KSČ v Řečkovicích]. No a konečně
v roce 1991 se ulice jmenuje Prumperk po neutrálních ostružinách. (Třeš-
ňová už byla obsazená.)

Mgr. Dana Malíková

Ulice Pod Hájkem

Ulice Pod Zahradami
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Stavební práce na ulicích Gromešova, Jandáskova 
a Cupákova

V posledních týdnech a měsících probíhají stavební práce v lokalitě
ulice Gromešova, Jandáskova a Cupákova. Při prvním pohledu se může
zdát, že celá tato rekonstrukce je MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
špatně časově koordinována, vzniká složitá dopravní situace, a vznikl
i možná dojem, že některé práce jsou prováděny zbytečně. Dovolte mi
proto, abych mnohé vysvětlil. 

Výše zmíněné práce, výměna obrubníků a rekonstrukce vozovky
na ulicích Gromešova a Jandáskova jsou investicí Jihomoravského
kraje, protože se jedná o krajskou komunikaci a tato stavba není
tudíž plánována, koordinována, ani povolována ze strany ÚMČ.
Rekonstrukci na ulici Cupákova provádí Brněnské vodárny a kanalizace.
Pochopitelně si stejně jako vy dovedeme představit lepší načasování
a koordinaci zmíněných prací. Na ulici Cupákova vznikl ovšem na mno-
hých místech havarijní stav, a rekonstrukce kanalizace a přípojek tak
byla nutná a dlouhodobě plánovaná. O výměnu povrchu na Gromešově
naše městská část žádala vlastníka, tedy JMK, již déle. Výměna obrubníků
se tak zbytečná nejeví, souvisí s novým povrchem silnice. MČ Brno Řeč-
kovice a Mokrá Hora, právě z obavy ze vzniku kritické dopravní situace,
požadoval maximální zrychlení prováděných prací a provedení doprav-
ního značení tak, aby provoz na rekonstruovaných komunikacích zůstal
zachován a byl co možná nejplynulejší. 

Děkujeme všem občanům a řidičům, kterým výše popsaná situace
způsobila problémy, za pochopení.

Zároveň dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál
krásné vánoční svátky, plné pohody a klidu a hodně zdraví a štěstí
do roku 2017.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 29. schůzi 2. listopadu 2016 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá

Hora na rok 2017, 
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v  roce 2017 ve dnech

11.–13. srpna, jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2017 ve
složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Marek
Gut, Oldřich Gardáš a Mgr. Jiří Mottl,

• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řeč-
kovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou
besídku, konanou v neděli 4. prosince 2016, 

• schválila smlouvu o dílo se společností OKONOSTUDIO, s. r. o., na plnění
zakázky malého rozsahu „Zasklení 20 ks předsazených balkonů v 1. NP
domů Novoměstská 23 až 41 v Brně-Řečkovicích, 

• požádala Radu města Brna o poskytnutí finančního transferu ve výši
6 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na dofinancování akce „Rekon-
strukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, Brno-Řečkovice,
SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“ a o sou-
hlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci
hřiště v rámci programu „Podpora materiálně technické základny sportu“. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Termíny zápisů do prvních tříd
se posouvají

Rodiče budoucích prvňáčků bude jistě zajímat, že se změnou školského
zákona dochází k posunu termínů zápisů do prvních tříd základní školy.
Dříve zaužívaný lednový termín se posouvá do období měsíce dubna. Infor-
mace o termínech zápisů budou uvedeny v únorovém či březnovém vydání
zpravodaje Řeč.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Nabídka pronájmu 
nebytových prostor

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytové prostory –
objekt č. p. 2120 (bývalá obřadní síň a později kavárna VesKa) o výměře
cca 144 m2 na ulici Měřičkova 20, dispozici nabízených prostor najdete
na www.reckovice.cz, na stránce odboru správy majetku. Prostory byly
dosud využívány jako společensko-vzdělávací centrum pro matky s dětmi.
Zájemci o zmíněné prostory obdrží podrobný popis pro podání nabídky.
Bližší informace poskytneme na telefonu 541421743 nebo e-mailem
stloukal@reckovice.brno.cz.

Vítání občánků
V sobotu 22. října jsme se na radnici opět sešli při příležitosti uvítání nejmen-
ších občánků naší městské části. Starosta Marek Viskot spolu s místostarostou
René Černým postupně přivítali 14 děvčátek a 15 chlapečků a pogratulovali
jejich rodičům. 

Slavnostního projevu se ujal pan starosta. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy a převzali dárečky pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudeb-
ními vystoupeními žáků Základní umělecké školy Universum bratrů Sme-
kalových. 

Věříme, že si všichni přítomní toto sobotní dopoledne užili a těšíme se
na příští setkání s novými občánky a jejich rodiči, které se bude konat na
jaře příštího roku. Hana Fišlová, ÚMČ
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Na kus řeči s Mgr. Ondřejem Vítem
Ve vánočním čísle zpravodaje ŘEČ se čtená-
řům představí člen zastupitelstva naší městské
části, zvolený za TOP 09, pan Ondřej Vít, který
byl zastupitelstvem současně zvolen do funk-
ce člena kontrolního výboru a je též členem
komise majetkové, výstavby a dopravy.

Volební období se právě nachází, abych použil
výraz z Tvého oblíbeného sportu, v poločase.
Proto si dovolím otázku, jaké jsou tvé dosavadní
pocity z práce ve zdejší samosprávě?

Mé pocity odpovídají mé roli v zastupitel-
stvu, kdy jsem v pozici opozičního zastupitele

za TOP 09, bohužel již druhé volební období. Pro tuto roli platí nepsané pra-
vidlo, že o návrzích opozice se nehlasuje. Tudíž až na naprosté výjimky
(například upřesnění textu usnesení) nebývají mé návrhy (případně návrhy
kolegů) vyslyšeny. Mám naopak dobrý pocit z toho, že na jednání zastupi-
telstva chodí občané, což v minulosti nebývalo. Bohužel se doposud nepo-
dařilo změnit čas konání zastupitelstva. Změna času by dle mého názoru
přispěla k tomu, aby účast veřejnosti byla ještě hojnější. 

Zastupitelstvem městské části jsi byl zvolen do funkce člena kontrolního výboru.
Mohl bys čtenářům popsat náplň práce tohoto výboru?

Kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva městské části a jeho
základním posláním je, jak ostatně již název napovídá, kontrolovat, zda čin-
nost samosprávy probíhá v souladu s právními předpisy. S kolegy tedy pra-
videlně kontrolujeme a posuzujeme všechna usnesení rady a zastupitelstva
naší městské části a všech komisí a výborů. Toto je činnost pravidelná. Dále
jsme s kolegy provedli několik kontrol u příslušných akcí (jedna z nich se
týkala rekonstrukce tělocvičny v Základní škole Novoměstská), projedná-
váme každým rokem vyúčtování hodů a jiné podobné záležitosti. Ne vždy
však v činnosti našeho výboru panovala shoda, neboť někteří kolegové
(v minulém volebním období) chtěli kontrolovat činnost státní správy (kon-
krétně činnost stavebního úřadu), což však přípustné není. Díky práci v kon-
trolním výboru tak lze mít poměrně dobrý přehled o činnosti naší městské
části.

Rád bych se zeptal i na činnost komise majetkové, výstavby a dopravy, které jsi
členem.  Jaké úkoly nejčastěji řešíte?

Nejčastěji řešíme v podstatě dva okruhy otázek. První je vyjadřovací čin-
nost k jakémukoli záměru dispozice s majetkem, který má naše městská
část svěřen či který se na území naší městské části nachází. Protože naše
městská část nemá žádný majetek, je nutné rozlišovat, o jaké nakládání

s majetkem se jedná. V případě pronájmu či výpůjčky lze rozhodnutí učinit
na úrovni naší městské části, pokud se jedná o majetek, který máme svěřený
(vykonáváme jeho správu), pokud se jedná o jeho prodej či zřízení věcného
břemene (služebnosti), pak danou záležitost řeší orgány města Brna a naše
role je pouze doplňková (stanovisko městských částí je jedním z mnoha).
Druhou oblastí je pak vyjadřování se ke změnám územního plánu, a to jak
z podnětu občanů, tak z podnětu pořizovatele těchto změn. Naše náplň je
tedy poměrně pestrá a tomu odpovídají i jednání komise, která rozhodně
nebývají stereotypní.

Vím o Tobě, že ses dal na dráhu trenéra. Prozradíš čtenářům více?

Řečeno sportovní terminologií - tak určitě. Protože sám hraji hodně a rád
fotbal, chtěl jsem, aby se této činnosti věnoval i náš Kryštof. Proto jsme jej,
na doporučení kamaráda, dali loňský rok do fotbalové minipřípravky (v sou-
sední městské části). Nabídl jsem, že mohu s tréninky občas pomoci, výsled-
kem bylo, že mám na starosti celou tréninkovou skupinu, již druhým rokem.
Ale vůbec toho nelituji, naopak, začali jsme hrát zápasy, což je to pravé
koření, poznal jsem řadu nových lidí, rodičů, a hlavně, práce s těmi malými
kluky (ročníky 2009 a 2010) je mnohdy opravdu legrační. Když třeba v prů-
běhu tréninku přijdou a řeknou, že se jim kýve zub, anebo místo toho, aby
sledovali hru, sledují letadlo. To jsou momenty, kdy si člověk uvědomí, že
to jsou ještě opravdu malé děti a že ten fotbal je opravdu jenom sport. Tuto
činnost jsem zařadil v rámci svých priorit opravdu vysoko. Myslím, že to má
smysl a že pobíhání po hřišti dá dětem určitě více než tablet, počítač nebo
mobil. Stejně to jednou přijde, ale to už já neovlivním.

Zaměstnání i práce ve zdejší samosprávě nepochybně zabírají nemálo času.
Můžeš prozradit, jak nejraději trávíš svůj volný čas?

Samozřejmě na prvním místě s rodinou. Nevím, jestli činnost rodiče je
trávení volného času anebo další zaměstnání (anebo obojí), takže pokud
je nějaký ten skutečně volný čas (tedy pokud mne nepotřebuje manželka
či děti), pak se jej snažím využít aktivně, priority jsou sport (fotbal, kolo,
běh) a zábava s přáteli. Rád také pořádám, opět se svými přáteli, různé kul-
turně-zábavné akce, z nichž v nejbližší době bude farní ples. Je to sice
spousta starostí, ale ten pocit z toho, že se lidé dobře baví, za to opravdu
stojí. A abych nezapomněl, jelikož mé zaměstnání je svým způsobem kan-
celářské, mám rád manuální práci, pokud to není vyloženě fyzická dřina.
Třeba práce na zahradě, to je takový příjemný relax.

Ondro, děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Tvé práci i osobním živo-
tě.

S Ondřejem Vítem si povídal Martin Otčenášek

J U B I L A N T I
říjen 2016

Zuzana  GROLIGOVÁ 91 let

listopad 2016
Marie  RAKUSOVÁ 95 let
Jindřich  DVOŘÁČEK 92 let
Jarmila VODÁČKOVÁ 91 let
František  DVOŘÁČEK 90 let
František  WITTGRUBER 90 let
Jaroslav  MADĚRA 85 let
Vladimír  KŘÍŽ 85 let
Miloslav  RYBKA 85 let
Jitka  HORKÁ 85 let
Josef  POKORA 80 let
Jana  PROCHÁZKOVÁ 80 let
Jitka  KOSOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Proběhla výstava „HORTUS“
Ve dnech 29. 10.–31. 10. 2016 proběhla tradiční výstava ovoce zeleniny
a květin, doprovázená výtvarnými pracemi dětí z MŠ Kárníkova.

Výstavu navštívilo 161 dospělých a 132 dětí.
Děkujeme vystavovatelům a návštěvníkům za přízeň a MČ Brno-Řeč-

kovice a Mokrá Hora za poskytnutí prostoru v areálu pivovaru.
Informace o naší činnosti najdete ve skříňkách: 

•  v Medlánkách – naproti ÚMČ,
•  v Řečkovicích – na konečné tram. č. 1, u zastávky autobusu č. 41 směrem

do Medlánek, na plotě gymnázia.
Výbor Hortus sdružení zahrádkářů Brno 21
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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
6. prosince v 18.00

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla v Podbřežicích

9. prosince v 17.00

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách,

Kytnerova 1
14. prosince v 18.00

Zahájení vánočního času 
v Přírodní zahradě u smrku,

Ramešova 10, Královo Pole
18. prosince v 15.00

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích, 

Zeiberlichova 80
19. prosince v 18.00

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

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

Máme volná místa v kurzech točení na kruhu a keramice pro
dospělé (mohou chodit i starší děti). 

Srdečně zveme na tyto akce:
Mikulášské a vánoční dílničky pro děti. Sobota 3. 12. 2016, 
2 časy: 9–11 hod. nebo11–13 hod. Cena: od 150 Kč. J. Podzemná,
domino@helceletka.cz, 725 803 059. 
Vánoční mýdla a svíčky. Pondělí 5. 12. 2016  od 18 do 21 hod.,
cena: od 300 Kč dospělí, děti od 200 Kč. J. Marková, 734 100 477.
Korálkové vánoční ozdoby. Sobota 10. 12. 2016 od 10 do 13 hod.
nebo pondělí 12. 12. 2016 od 18 do 20 hod. Cena: 330 Kč/3 hod.,
J. Marková, 734 100 477.
Pololetky s točením na kruhu. Pátek 3. 2. 2017 od 7.30 do 16 hod.
Na akce je potřeba rezervovat si místo předem, více podrob-
ností je na našem webu.
Tvořivé pololetní prázdniny pro školáky s točením na kruhu i de-
korováním předpřipravených keramických výrobků, které si děti
mohou odnést domů. Cena 300 Kč. Kontakt: J. Podzemná, 
domino@helceletka.cz, 725 803 059.

DDM Frikulín, Gromešova 1 – Kubova vila

Přehled všech kroužků: www.helceletka.cz.

Vánoční dopolední tvořeníčko pro maminky a děti
úterý 13. 12. 2016 od 11.15 hod. 

čtvrtek 15. 12. 2016 od 11.15 hod.
Účastníci kroužků v těchto dnech, pokud budou chtít, se přesunou
ke stolečkům a budou tvořit jednoduché vánoční ozdoby, přáníčka
a pro děti bude připravena Vánoční dílnička. Cena 30 Kč.
Pro veřejnost možnost navštívit i pohybový kroužek:
Úterý – děti od 2 let,  začátek pohybové aktivity v 10.15 h.  +  čtvrtek –
děti od 1 roku,  začátek pohybové aktivity v 10.15 h. – cena 50 Kč
s následným Vánočním tvořením a Vánoční dílničkou + 30 Kč.
Tzn. veřejnost – pohybová aktivita + tvoření – 80 Kč,
veřejnost – pouze pohyb. aktivita – 50 Kč,
veřejnost – pouze tvoření – 30 Kč,
účastníci kroužků – 30 Kč.
Informace o akci, rezervace: Eliška Fleková, tel. 723 262 216.

Vánoční pečení a tvoření
16. 12., 15.00–18.00, rezervace: Z. Červinková, tel. 721 079 626

Připravujeme pro Vás: Příměstský tábor o jarních prázdninách:
MIMONI v Brně! 

Termín: 15. března–17. března 2017
Cena: 900 Kč, 8.00–16.00. 

Rezervace: Š. Lokajová, tel. 606 110 970, a H. Vévodová, tel. 720 214 992.
Děti ZŠ se vydají po stopách Mimoňů! Možná se nám podaří najít stopy přímo u Městské
police Brno nebo v Muzeu hraček. Budeme pátrat ivOtevřené zahradě živlů nebo vTechnickém
muzeu. Detektivové budou řešit šifry, úkoly. Vše si pak mohou zaznamenat v originálním
Deníku, který každý dostane. Mimoně si i vytvoříme, sbírejte prosím Kinder vajíčka.
Děkujeme. 

www.helceletka.cz/frikulin

Pedagog roku 2016 
učí na naší škole

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity slaví letos
70. výročí svého založení. V rámci oslav proběhl také
první ročník ceny Pedagog roku pro vynikajícího absol-
venta fakulty. Podtitulem ceny bylo: „Pedagogická
fakulta hledá své nejlepší absolventy, kteří příkladně
naplňují své poslání...“

První ročník ceny Pedagog roku můžeme považovat
za výjimečný nejen tím, že se dal očekávat velký nával
kandidátů, ale i tím, že vyhlášení těch, kteří si podle
odborné komise ocenění zaslouží, proběhlo s velkou
slávou za účasti zástupců všech fakult Masarykovy uni-
verzity.

O to více nás těší, že v kategorii učitelů prvního stupně základní školy
získala titul Pedagog roku učitelka ZŠ Horácké náměstí PaedDr. Jana Paš-
ková.

A všichni, kdo paní učitelku známe, víme, že byla oceněna plným právem.
Mimo jiné stála u začátků zavádění prvků daltonské výuky na naší škole. Je
autorkou ucelené řady učebnic pro skupinovou práci od mateřské školy až
po pátou třídu. Její hodiny jsou vždy poctivě připravené a propracované
do posledního detailu a vždy je ochotná se dále ve svém umění zdokona-
lovat...

Samotný výčet pedagogických aktivit by stačil, abychom ocenění paní
učitelky Paškové považovali za oprávněné. Co však z paní učitelky dělá Paní
učitelku, je navíc její skromnost a pokora, se kterou ke své práci přistupuje.
Všichni kteří ji známe, víme, že si ono ocenění zaslouží nejen za letošní, ale
i za všechny předchozí i budoucí roky své praxe. Paní učitelka Pašková totiž
do své práce dává srdce, a to je umění, které ovládá jen málo z nás.

M. Tvrz, ZŠ Horácké náměstí
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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
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
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené 
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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

HLEDÁM paní na úklid RD v Řečk. 80 Kč/h. Tel.: 603 220 557 po 18 hod.
MLADÁ rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích
a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131
HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.
Seriozní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894
ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize, 
hromosvody. Tel.: 608 850 834
ZUBNÍ ORDINACE MUDr. Sylvia Kovandová přijímá nové
pacienty. Palackého nám. 20a, Brno-Řečkovice
BRNO pro seniory jen za 239 Kč. Odvoz do zdravotních center,
na úřady apod. v Brně za jednotnou cenu 239 Kč. Tel.: 736 474 999
SILVESTR NA RANČI V OŘEŠÍNĚ!!!
Zveme Vás na prožití příjemného silvestrovského dne i noci
na Ranči v Ořešíně. Otevřeno od 10:00, možnost zakoupení 
silvestrovského menu. Rezervace a podrobnější info na tel. č.
776 258 420. Těšíme se na Vás
DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích – přijmeme zdatnou
paní/a pro administrativní práci a následné balení zboží. Dále
přijmeme zdatnou řidičku/če na svoz zboží od dodavatelů. Práce 
2–3x týdně, denně 3–7 hodin, mzda 70–90 Kč/hod., věk do 60 let. 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz
ZŠ Brno, Horácké náměstí přijme od 1. 1. 2017 do PP uklízeče/
/uklízečku na 6 hodin denně v odpoledních hodinách (zástup za MD).
Info na tel. čísle 541 321 507. Kontaktní osoba: Šrámková
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
KNIHKUPECTVÍ Ryšavý na nám. Svobody 8 KONČÍ z důvodu výpovědi
k 31. 12. 2016. Knihy nepatří do sběru, ale k lidem, pomozte nám 
je rozprodat. Hledáme náhradní prostory za přijatelnou cenu, zatím
marně, tel.: 542 212 052, svobodak@rysavy.cz. Některé knihy ZDARMA

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 prosinci 2016

5. 12. 18 hod. Mikulášský koncert – sál školy

12. 12. 17 hod. předvánoční vystoupení tanečního oboru –

divadlo Barka

20. 12. 18 hod. Vánoční koncert – Besední dům

Srdečně zve

Jana Sapáková, ředitelka školy 

Výbrus srdce 
Marcely Neužilové

Předvánoční doba nás již tradičně vede k přemýšlení, čím své nejbližší
obdarovat pod stromečkem. Možná by bylo vhodným počinem, zvláště
pro ty hloubavé, přečíst si nové dílko řečkovické spisovatelky Marcely
Neužilové a zamyslet se s jeho pomocí nad uplynulými lety. Název knihy
Výbrus srdce je vzpomínkou na léta, kdy se jako věřící pedagožka – absol-
ventka Filosofické fakulty v Brně – oprošťovala od sevření totalitním reži-
mem a začínala budovat spolu s dalšími nadšenci církevní školství.
Nejedná se o dokument, je to působivá novela zasazená do konkrétní
doby, až na výjimky se smyšlenými postavami. Doby znalý pamětník si
i tak nepochybně dokáže vytvořit své vlastní asociace.

Jako všechny dosud vydané knihy Marcely Neužilové je i tato charak-
teristická vycizelovaným jazykem a precizně formulovanými a vyjádře-
nými myšlenkami. Při čtení je třeba být pozorný a vnímat každé napsané
slovo. Má svoji přesnou funkci a význam. 

Knížečka Výbrus srdce, ač rozsahem zabírá něco málo přes 90 stran,
není k přečtení na jeden zátah. Je třeba často zabrzdit a nad přečteným
se zamyslet. Vřele doporučuji. 

Brožurku Marcely Neužilové, vydanou nakladatelstvím Alfa-Omega,
lze zakoupit v prodejně knih Cesta (U Jakuba) v Brně na Rašínově ulici. 

Ivan Koláčný
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Sportovní program na PROSINEC:
Městská hala míčových sportů – Vodova:
Házená – Extraliga mužů
10. 12.  SKKP Brno : Lovosice 18.00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz (stará hala)
Volejbal – Extraliga žen

3. 12. VKKP Brno : Ostrava 18.00 hod.
20. 12. VKKP Brno : Šternberk 18.00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz (nová hala)
Florbal – Extraliga mužů
18. 12. BULLDOGS Brno : Střešovice 17.00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz (nová hala)
TIP MĚSÍCE: 
Veřejné bruslení – ulice Vodova od 1. 12. 2016

Všem sportovcům, trenérům i sportovním činovníkům přeji klidné
vánoční svátky a šťastný rok 2017.

Richard Foltýn, zastupitel, předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?

SPORT

Jakub Mašek mistrem republiky
v krasojízdě

Dne 22. října 2016 se konalo Mistrovství ČR v sálové cyklistice v Němčicích
nad Hanou. Skončilo velkým úspěchem závodníků krasojezdeckého oddílu
TJ Sokol Řečkovice: v mužské kategorii obsadili dvě první místa. Titul mistra
ČR získal Jakub Mašek, na druhém místě skončil Tomáš Gruna. Mezi ženami
se na čtvrtém místě umístila (stále ještě juniorka) Tereza Kosíková. Všichni
trénují pod vedením trenérky Jany Horáčkové.

K těmto skvělým výsledkům gratulujeme.
Za výbor TJ Sokol Řečkovice Jan Mašek 

Světýlková cesta 
Školní družina při ZŠ Brno, Novoměstská, pozvala děti a rodinné příslušníky
na podzimní akci „Světýlková cesta“. V pohodové atmosféře a v pozdním
slunečném odpoledni se před školou sešli předškoláci, školáci, rodiče a rodin-
ní příslušníci. Děti si měřily obratnost, postřeh a rychlost v dýňové štafetě,
hledání dýní a v trefování se zlaťáky na cíl. Procházka s lampióny, lampičkami
a světýlky různých tvarů v šustivém Zamilovaném hájku završilo pouštění
lampiónů štěstí. Tajná přání všech přítomných se vznesla vysoko nad Řeč-
kovice. P. Dubanská – vedoucí školní družiny

Běžecký masakr v Řečkovicích
Stačí vyjít od konečné tramvaje v Řečkovicích okolo Duhových polí
směrem k hradbě lesa, a hned jste v přírodním parku Baba, a přes

jeho kopcovitý ráz brzičko v České. Odtud přes okraj Lelekovic vás čeká víc než náročný, téměř horský
výšlap na Babí lom s majestátní rozhlednou. Není to nic jednoduchého, místy skoro lezete po čtyřech
a opatrnosti nezbývá, neboť je zde možnost zřícení z mohutných kamenných bloků…

A přece se i v tomto náročném prostředí běžecky závodilo! V polovině září tudy vedla trasa 4. ročníku
Brněnského masakru na 63 a 30 km, která startovala i končila u sportovního areálu v ulici Družstevní
v Řečkovicích. Doběhnuvší ultravytrvalci se během ní „podívali“ také do Vranova u Brna, Babic i Bílovic
nad Svitavou a obě kategorie ještě do Útěchova a Soběšic.

Nejrychlejší vytrvalec na 30 km 31letý Daniel Rubic doslova prolétl trasou za dvě hodiny a pět
minut. Téměř osm minut musel čekat na druhého v pořadí, jímž byl Martin Job, který až ve finiši
odsunul Daniela Roška na bronzovou pozici. Na ženskou jedničku se přesvědčivým výkonem pasovala
32letá Magda Čípová – po dvou hodinách a čtyřiceti minutách ani nevypadala příliš unaveně. Nebožáčků,
co trasu třicítky nezvládli, bylo pouze dvacet, zatímco plných 122 sportovců se prezentovalo dobrým
výkonem a závod dokončilo. 

Značně těžší trasu „masakru“ na 63 km vyhrál 31letý Jiří Čípa v čase čtyři a tři čtvrtě hodiny, se
sedmiminutovým náskokem před Petrem Hénekem a s jednadvacetiminutovým odstupem od třetího
Jiřího Petra. Český reprezentant v ultramaratonu Daniel Orálek z Moravské Slavie Brno, pro kterého
to byla závěrečná příprava na řecký slavný Spartathlon na trase Athény – Sparta (délka 246 km),
přiběhl čtvrtý za pět hodin a třináct minut jako nejlepší veterán. Do elitní padesátky se vklínil i 48letý
Martin Bilík (Orel Brno–Řečkovice), neboť byl mezi těmi, kteří zvládli závod pod sedm hodin. Mezi
ženami zvítězila 28letá Slovenka Slávka Ďurkačová, což v jejím případě trvalo šest a půl hodiny. 

Letošní trasu ultramaratonu zvládlo celkem 159 závodníků. Totéž se ale nedá říci o 35 nešťastnících,
neboť tito cílovou metu u plavecké řečkovické haly nespatřili. Co říkáte, vytrvalci všeho druhu, nezkusíte
si to napřesrok také? Rozhodně budete vítáni, prověřit své síly v severních lesích za Řečkovicemi určitě
stojí za to.
Richard Foltýn, s vydatným přispěním svého strýce a účastníka závodu Pavla Košťála
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KULTURA
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

Adventní koncert
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17.30 hodin se uskuteční v kostele sv. Vavřince
již tradiční „Adventní koncert“ v podání TRIA OD SV. JAKUBA. Zazní skladby
barokních skladatelů, varhanní kompozice i díla zapsaná ve starých českých
kancionálech. Verše se sváteční poezií přednese ThMgr. Milan Klapetek.

Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě tohoto koncertu, pořádaného
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou Communio
pro arte a s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti našeho kostela.
Koncert bude spojen s veřejnou sbírkou. Hana Fišlová, ÚMČ

Společenské akce v řečkovické sokolovně
Kulturní a společenské akce, které se budou konat v Sokolovně v Řeč-

kovicích v I. pololetí roku 2017:
14. ledna Farní ples
11. února Společenský ples Sokola Řečkovice
12. února Dětský karneval

3. března Řečkovický krojovaný ples
4. března Černá hodinka

22. dubna Country bál Výbor TJ Sokol Řečkovice

Malířka Jitka Malcher
Hra barev, světla a stínů

Na prosincové výstavě uvidíme obrazy paní Jitky Malcher, lékařky z Brna,
nyní žijící v Rakousku. Intenzivně se věnuje krajinářství. Maluje technikou
akvarelu a akrylu. Uvidíme krajiny, které nás okouzlí svojí jemností. 

Malířka se akvarelu věnuje už mnoho let, s trpělivostí a nápaditostí jí
vlastní. Má cit pro křehkost tvarů, jejich rozpíjení a splývání, světelnou prů-
zračnost a barevnou svítivost. Malířka akvarelovými barvami vytváří svěží
a průsvitnou malbu, a to buď vzájemným rozpíjením a mísením barev, nebo
postupným přidáváním barevných vrstev na předchozí zaschlé vrstvy. Její
motto je: „Malování je pro mě jako procházka přírodou.“

Výstava bude doplněna o expozici betlémů v Síni Jana Hrušky.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 2. prosince v 17 hodin a potrvá do

neděle 11. prosince 2016. Otevřena pro veřejnost bude v pracovní dny od 14 do
17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. 

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

Vánoční koncert Zdeňka Plecha a jeho přátel
Již po několik let se koná vždy v období adventu ve Sboru Páně Církve čes-
koslovenské husitské koncert Zdeňka Plecha, sólisty opery Národního divad-
la v Praze. V rámci těchto koncertů jsme mohli poznat řady velmi zajímavých
hostů, například Martinu Kociánovou, Bohuše Matuše, Martina Křížku, Jana
Krále nebo sólistu opery Národního divadla v Brně Pavla Kamase.

I letošní koncert se ponese v obdobném duchu. Hostem koncertu bude
Magda Vitková, sólistka zpěvohry Městského divadla Brno, kterou můžeme
znát z hudební scény v hlavních rolích v operetách Veselá vdova, Netopýr,
Orfeus v podsvětí nebo ve vedlejších rolích v muzikálech Čarodějky z East-
wicku a Cikáni jdou do nebe. Je stálým hostem operních a operetních scén
v Plzni, Olomouci a Ústí nad Labem.

Program koncertu nechceme příliš prozrazovat, protože je překvapením,
ale snad můžeme naznačit, že zazní mimo jiné i muzikálové melodie.

Nacházíme se v předvánočním čase, který je poznamenán často chvatem
a stresem místo adventního pokoje, kdy bychom měli vychutnávat atmosféru
nadcházejících Vánoc. Náš koncert chce vytvořit prostor, kde zapomeneme
na veškerý shon a chvat a kde se jen necháme unášet hudbou. Chce vytvořit
chvíle, které budou naplněny pokojem a klidem.

Koncert se bude konat dne 16. prosince 2016 v 19.00 hod. ve Sboru
Páně Církve československé husitské, Vážného 6, Brno-Řečkovice.

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, dopo-
ručená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum
křesťanské kultury. Vratislav Jan Marša, farář CČSH spolek Verbum et musica


