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Vážení spoluobčané,

čas letí tak neúprosně, že mi to přijde skoro jako 
včera, když jsem do ŘEČI psal článek o  rozpoč-
tu naší městské části. Najednou tu máme rok 
nový a s ním i čerstvě schválený rozpočet verze 

2018. Protože se jedná o stěžejní záležitost pro fungování každé městské 
části, dovolte mi, abych se tomuto tématu v lednovém čísle zpravodaje 
věnoval na prvním místě. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet s  celkovými příjmy 84 milionů 
a  výdaji 92 milionů korun. Jelikož lze očekávat další příjmy v  průběhu 
roku, není třeba se obávat schodkového rozpočtu. Podobné to bylo také 
v předchozích dvou letech, kdy jsme vždy končili s mírně přebytkovými 
rozpočty. 

Které nové významné investice nás letos čekají? Jedná se o druhou 
etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v  ulici 
Družstevní. Tato rozsáhlá akce zahrnuje opravu stávajících chodníků, 
nezbytné sadové úpravy a zatravnění dnešních asfaltových ploch. Vznik-
ne také nové dětské hřiště a místa k posezení. O krůček pozadu je akce 
obdobného charakteru v okolí bytových domů v Ječné ulici. Zde vyři-
zujeme potřebná povolení. Jedná se také o finančně náročnou akci, cílem 
je určitě letos začít první etapou (chodníky, komunikace).

Co se školství týče, na  rekonstruované plochy se může těšit škola 
v Uprkově ulici. Víceúčelové hřiště se dočká nového povrchu a vedlejší 
dětské hřiště bude osazeno novými herními prvky. Součástí projektu je 
také venkovní učebna, kterou žáci a učitelé jistě rádi využijí především 
za hezkého počasí. Mezi další významné akce řadíme rekonstrukci elekt-
roinstalací ve školce v Kárníkově ulici a zastřešení vstupu a opravu zpev-
něných ploch u školy v ulici Novoměstské. 

V  rámci provozních výdajů pokračujeme ve  zvyšování prostředků 
na opravy chodníků (konkrétně půjde o opravy v ulicích Novoměstská, 
Renčova, Kárníkova, Žitná, Horácké nám.). Posílení této položky bylo ne-
pochybně potřeba, proto letos zvyšujeme celkovou částku o  třiatřicet 
procent na čtyři miliony korun. O deset procent, na částku půl milionu 
korun, zvyšujeme též příspěvky spolkům. Jedná se o  organizace, je-
jichž práce využíváme prakticky všichni, ať už přímo my, nebo naše děti 
(Junák, Sokol, Pionýr, Knihovna Jiřího Mahena, Orel, TAK Hellas, SK Řečko-
vice a mnoho dalších). 

V rozpočtu je myšleno také na přípravu nových projektů v letech ná-
sledujících. Vyzdvihl bych například projektovou přípravu hřiště na Cupá-
kově nebo Boskovické. Vyčleněna je též položka na  studii budoucí 
podoby areálu Vysočina (zpevněné plochy před bývalou lékárnou, pro-
stranství vedle sokolovny a další části). 

Mnozí z vás jste volali po rozšíření provozu linky autobusu č. 65. 
Náš požadavek byl Dopravním podnikem města Brna vyslyšen a zapraco-
ván do jízdních řádů. Od 10. prosince tak autobus ke smyčce pod hřbito-
vem zajíždí i v nepracovní dny od 7:30 do 21:30.

Závěrem chci poděkovat vám všem, kteří jste hlasováním v rámci par-
ticipativního rozpočtu města Brna podpořili projekty z Řečkovic a Mokré 
Hory. Bylo vás skutečně hodně a s blížícím se termínem konce hlasování 
se nám dařilo, i díky facebookovým stránkám městské části, počty hla-
sů zvyšovat. V ostré konkurenci 84 návrhů z celého města uspěl záměr 
Obnova topolové aleje v Řečkovicích (Zamilovaný hájek), který skon-
čil na čtvrtém místě a bude tak uskutečněn. Těsně pod čarou se umístil 
návrh Revitalizace parku na Novém náměstí, který je první v seznamu 
nepodpořených, a má tak podle mého názoru slušnou šanci na získání 
podpory v druhém kole, pokud se ukáže, že některý z návrhů nad ním je 
v praxi neproveditelný. I kdyby se tak nestalo, jedná se o projekt, jehož re-
alizaci podporuji a pevně věřím, že se ho v relativně krátkém čase podaří 
uskutečnit pravděpodobně z úrovně naší radnice. Inspirací do budoucna 
zůstávají také ostatní navržené projekty, které potřebného počtu hlasů 
nedosáhly. Děkuji všem, kteří s jednotlivými nápady přišli.

Vše dobré do nového roku přeje
Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

V létě se nového hřiště dočkají žáci na Uprkově

Okolí domů na Družstevní projde výraznou proměnou
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Rekonstrukce domu na Palackého náměstí

Mnozí z  Vás se ptají na  právě rekonstruovanou budovu na   
Palackého náměstí 9, stojící hned vedle radnice. Dovolte proto, 
abych uveřejnil pár slov k  této stavbě. Tento dům byl v  minu-
losti součástí pivovaru, v současnosti je v majetku města Brna.  
Již před desítkami let zde byly zřízeny obecní byty, ale celá 
stavba se postupem času dostala do  velmi špatného sta-
vu, a  to jak z  hlediska stavebnětechnického, tak hygienické-
ho. Jako řádný hospodář přistoupilo vedení městské části a 
bytový odbor k celkové  rekonstrukci této budovy. Nově tak 
vzniknou 4 moderní bytové jednotky, prostory pro uskladnění 
materiálů radnice a v neposlední řadě přispěje oprava k celko-
vě lepšímu pohledu na celou historickou část Palackého ná-
městí. Tento dům je navíc významný i tím, že se v něm nachází  
hlavní přístup do tzv. řečkovického podzemí. Jedná se o poměr-
ně rozsáhlý komplex bývalých pivovarských sklepů, který si jistě 
zaslouží naši pozornost. Celkově ještě není Palackého náměstí 
v té kondici, jakou bychom si všichni představovali, ale jeho nová 
podoba je již vyprojektována a rekonstrukce zmíněného domu 
je jedním z kamenů pomyslné mozaiky.

   Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY Na své 44. schůzi 29. listopadu 2017 rada:

● schválila smlouvu o  sdružených službách na  dodávky elektřiny 
a plynu v roce 2018 se společností Teplárny Brno, a. s., 

●	 schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru 
na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru 
s firmou CRAFTBEER, s. r. o., za účelem uspořádání kulturní akce 
(Řečkovického festivalu minipivovarů) dne 9. 6. 2018,

●	 schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru 
na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru 
s  panem Karlem Malanou za  účelem pořádání akce „Řečkovická 
zabijačka“ dne 20. 1. 2018. 

Na své 13. mimořádné schůzi 14. prosince 2017 rada:
●	 jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké nám. 

13, Mgr.  Michaelu Malinovou a  p.  Oldřicha Gardáše, a  Základní 
školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Vítězslava 
Nekováře. 

Na svém XVII. zasedání 14. prosince 2017  
zastupitelstvo městské části:
●	 schválilo termíny svých zasedání v roce 2018: 22. 2., 19. 4., 21. 6., 

13. 9.,

●	 požádalo Zastupitelstvo města Brna o  souhlas s  použitím čás-
ti kladného výsledku hospodaření z  VHČ (bytové hospodářství) 
ve výši 7 mil. Kč na akci Revitalizace plochy bytové zóny ulice Druž-
stevní, Brno-Řečkovice – II. etapa,

●	 schválilo návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora na rok 2018 s příjmy 84,012 mil. Kč, výdaji 92,006 mil. Kč a fi-
nancováním 7,994 mil. Kč,

●	 navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba noční-
ho klidu dodržována, tyto akce: Řečkovický rockfest, při kterém 
se v noci ze soboty 2. 6. 2018 na neděli 3. 6. 2018 doba nočního 
klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Řečkovický festival minipivo-
varů, při kterém se v noci ze soboty 9. 6. 2018 na neděli 10. 6. 2018 
doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Country fon-
tána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 16. 6. 2018 na neděli  
17. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Vavři-
necké hody, při kterých se v noci ze soboty 11. 8. 2018 na neděli  
12. 8. 2018 doba nočního klidu vymezuje od  2:00 do  6:00 hod., 
Letní noc, při které se v noci ze soboty 1. 9. 2018 na neděli 2. 9. 
2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání zastupitelstva 
a rady  městské části

Změna provozní doby sběrného 
střediska odpadů Hapalova

Z  důvodu četných stížností obyvatel přilehlé ulice  
Kronovy na hlučnost, kterou působí činnost ve středisku, 
bude zrušen jeho nedělní provoz. Pondělní provozní doba 
bude kvůli zachování celkového počtu hodin, kdy je sběr-
né středisko otevřeno, rozšířena o dopolední provoz.
Provozní doba sběrného střediska odpadů Hapalova  
od 1. 1. 2018:
- pondělí až pátek 9–13 hod., 14–18 hod.,
- sobota 9-12 hod., 13-17 hod.,
- v neděli zavřeno. 

Ing. Martin Vaněček 
vedoucí Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna

Bytový dům Palackého nám. 9

Pro rodiče žáků 
 budoucích prvních tříd

Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/2019 pro pracoviště Horácké 
náměstí 13 i Uprkova 1a proběhne 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 
a 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 na pracovišti Horácké náměstí 13.

K  zápisu se s  dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a  při-
nesou s  sebou svůj občanský průkaz a  rodný list dítěte.  Dále při-
nesou vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí (žádost je k dispozici 
na webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz). Zápisní list, kde budou 
uvedeny podrobnější údaje o  dítěti a  preferované pracoviště školy 
(Horácké nám. nebo Uprkova), si můžete vytisknout na webu školy 
www.zshoracke.org nebo vyplnit u zápisu.

Budoucí prvňáčci si můžou přijít vyzkoušet, jaké to je být žákem 
naší školy, a to 20. února 2018, kdy se koná tzv. škola na zkoušku. Žáci 
tak mohou zažít, jak se na naší škole učí, a poznat, že se nejedná jen 
o nudné sezení v lavicích. Kromě toho lze využít i nabídku edukativ-
ních skupin, které budou probíhat také v měsíci únoru. Několik setká-
ní bude věnováno tomu, jaké dovednosti by měli budoucí prvňáčci 
mít, např. bude zkoumána jemná motorika, znalost barev a další. Více 
informací naleznete na webových stránkách školy  www.zshoracke.
org nebo na facebooku Horácké je otevřená škola.

Kateřina Ďurišíková



3Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Založení našeho hřbitova se datuje 
do  roku 1866. Jedná se o  třetí řečkovický 
hřbitov. Všechny předcházející se nacházely 
poblíž něj. Úplně první pohřební místo bylo 
kolem farního kostela svatého Vavřince, kte-
rý je poprvé zmiňován roku 1338, ale prav-
děpodobně vznikl minimálně o 15 let dříve. 
Roku 1804 byl severněji založen druhý hřbi-
tov, těsně nad zámeckou zahradou, v  mís-
tech dnešní smyčky autobusů. Konečně roku 
1866 vznikl ještě kousek severněji nový hřbi-
tov, tenkrát to bylo kvůli zvýšené potřebě 
pohřbívání v souvislosti s rozšířením cholery 
po prusko-rakouské válce. Smutný rok 1866, 
kdy zabíjela jak válka, tak i nemoc, připomí-
ná kamenný kříž na průsečíku hlavních hřbi-
tovních cest. Tento hřbitov, ač vznikl narych-
lo z obav před šířící se cholerou, využíváme 
do dnešních dnů.

Hřbitov byl v  minulosti několikrát rozši-
řován, poprvé roku 1908, pak během obou 
světových válek, roku 1957 byl založen urno-
vý háj. K poslednímu rozšíření došlo v  roce 
2001 a dnes toto pietní místo čítá na 4 500 
hrobů.

Pro každého je asi nejdůležitější ten hrob, 
kde leží jeho blízcí a  milovaní. Tam vedou 
přirozeně naše kroky, když hřbitov navštěvu-
jeme. Jsou zde však i hroby, kde odpočívají 
naši bývalí spoluobčané, sousedé, mnozí se 
zajímavými osudy. Pojďme si některé připo-
menout.

Samozřejmě najdeme na  náhrobcích 
jména těch, po kterých se dnes jmenují uli-
ce naší městské části. Je to třeba Jan Filkuka 
(1859-1921), botanik, organizátor školství, 
který až do  své smrti působil jako naduči-
tel v  Řečkovicích. Zasloužil se o  vznik nové 
školy v roce 1908 a o zřízení měšťanské školy 
v roce 1919. Václav Renč (1911-1973), básník, 
redaktor, dramatik a překladatel. Do Brna se 
přistěhoval po válce, to jestě netušil, co mu 
přinese krutá komunistická zvůle 50. let. 
Roku 1951 byl odsouzen k 25 letům vězení 
za údajnou špionáž pro Vatikán, čili za nic... 
Na  řečkovickém hřbitově odpočívá i  v  mla-
dém věku zabitý Jaroslav Kron (1920-1944). 
Po maturitě pracoval v brněnské Zbrojovce, 
v říjnu 1944 se dostal do konfliktu s hlídkou 

gestapáků, pokusil se utéct, byl však po-
střelen a po převozu do nemocnice zemřel. 
Leží zde i  Vojtěška Matyášová (1894-1975), 
učitelka, kronikářka Řečkovic, sociální a kul-
turní pracovnice. A najdeme tu i další hroby 
se jmény, která známe z  názvů našich ulic. 
Mnohá známá jména jsou na  tzv. čestném 
hrobě, u  pomníku můžeme vzpomenout 
na Antonína a Antonii Bohatcovy, Antonína 
Cupáka, Karla Gromeše, Richarda Hapalu, 
Františka Kolaříka, Františka Malíka, Vojtěcha 
Měřičku, Františka Vránu a další, kteří položili 
svoje životy během 2. světové války.

Na  našem hřbitově odpočívají i  lidé, 
ve  svých původních profesích spjatí s  kul-
turou. Například spisovatel František Neu-
žil (1907-1995), grafik Ivan Chatrný (1928-
1983), najdeme zde náhrobek s  notovou 
osnovou, který patří Janu Kuncovi (1883-
1976), hudebnímu skladateli a kritikovi, prv-
nímu životopisci Leoše Janáčka. V  mladém 
věku podlehl těžké nemoci filmový režisér 
Petr Hvižď (1963-2000), připomíná nám ho 
nejen náhrobek, ale především jeho oceňo-
vaný historický film Řád. A asi všem je známý 
František Kocourek (1947-1991). Výstižně 
ho popsal Bolek Polívka, když o  Kocourko-
vi řekl: „Byl mýtem ještě za  živa.“ Málokdo 
je s  Brnem tolik spjatý jako tento recesista, 
mystifikátor, herec, všeuměl a lamželezo. Byl 
velkým znalcem a  propagátorem brněnské 
mluvy, tzv. hantecu. Vyučil se písmomalí-
řem, živil se však rozvážením uhlí a bavením 
ostatních. I  jeho „usnutí“ při nedojedeném 
obědě v  restauraci u  Vírské přehrady bylo 
mnohými považováno za vtip...

Možná si dodnes některé obyvatelky 
Řečkovic a Mokré Hory při návštěvě hřbito-
va vzpomenou na  Augustýnu Marčíkovou 
(1901-1988), která v  naší čtvrti pracovala 
od roku 1924 jako porodní asistentka. Jako 
poslední vzpomínku jsem si nechala pří-
běh paní Marie Morbacherové (1913-1945), 

který si nezadá s náměty velkých filmových 
dramat. Rodina Morbacherova se při posled-
ních válečných bojích 2. světové války pře-
sunula z Řečkovic do Ořešína, kde si mysleli, 
že budou před postupující frontou v  bez-
pečí. Dne 2. května začala malá dcerka paní 
Marie plakat, že má hlad. Marie tedy vyšla 
z prádelny, kde se ukrývali, do kuchyně při-
pravit jídlo. V té chvíli dopadl na dům granát 
a paní Marie byla těžce poraněna na hlavě. 
Manžel ji na  vozíku odvezl do  Jehnic, kde 
vyhledal doktora Doležala, ten po  zběžné 
prohlídce konstatoval smrtelné zranění 
a vystavil úmrtní list. Pan Morbacher to však 
nevzdal, protože jeho žena, ač byla v bezvě-
domí, stále dýchala. Vezl ji tedy dál, směrem 
na  Lelekovice, kde u  ustupující německé 
armády vyhledal lékaře. Ten poskytl raněné 
základní ošetření. Manžel dovezl paní Marii 
zpět do Ořešína, obec byla mezitím z příka-
zu německé armády vystěhována, děti Mor-
bacherových se však naštěstí ukryly. Druhý 
den se manžel opět vydal hledat lékaře 
do Lelekovic, ale než se vrátil, Marie zemřela. 
Nejdříve byla pohřbena na zahradě, později 
byla exhumována a  pohřbena na  řečkovic-
kém hřbitově. Její mladší sestra Ladislava 
zrušila svoje zasnoubení, švagrovi pomáhala 
s výchovou jeho dětí a později se za něj pro-
vdala. Jako opravdové filmové finále pak zní 
zpráva, že roku 2005 pan JUDr. Eugen Mor-
bacher, manžel paní Marie, nechal v Ořešíně 
na  ulici Klimešova postavit na  památku 60. 
výročí od  tragického úmrtí své manželky 
boží muka.

Asi mnozí z vás znají další poutavé život-
ní příběhy těch, kteří odpočívají na  našem 
hřbitově. A díky těmto příběhům a vzpomín-
kám jsou naši blízcí stále tak trochu s námi.

Informace k tomuto článku jsem čerpala 
především z publikace Jiřího Endlera Příbě-
hy brněnských hřbitovů, internetové ency-
klopedie Brna a sborníku Ořešín 1275-2005.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... řečkovický hřbitov
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Na kus řeči s Mgr. Simonou Lederovou

V rubrice Na kus řeči pokračujeme v rozhovorech 
se zaměstnanci úřadu městské části. Bez oddělení 
s  názvem „Sekretariát, informatika, matrika“ si lze 
chod radnice jen těžko představit. V  čele jednoho 
z největších odborů na naší radnici je necelý první 
rok Mgr. Simona Lederová. 

Sekretariát je veliké oddělení a provádí mnoho činností. Mohla 
byste popsat pracovní náplň a přiblížit, kolik má pracovníků?

Sekretariát má celkem 6 pracovníků. Mimo mě se jedná 
o  pracovníka podatelny, sekretářku pana starosty, sekretáře 
paní tajemnice, dále paní matrikářku a IT pracovníka. Pracovní 
náplň sekretariátu je tak skutečně různorodá. Zahrnuje vede-
ní matričních záležitostí, vidimaci a legalizaci (ověřování listin 
a podpisů), vydávání výpisů z Czech Pointu, příjem a zpraco-
vání žádostí o dotace neziskovým organizacím, přípravu ma-
teriálů rady a  zastupitelstva městské části (včetně evidence 
zápisů a usnesení), přijímání inzerce do zpravodaje ŘEČ, vítání 
nových občánků a gratulace jubilantům, oblast školství, kultu-
ry a památek, evidenci stížností a petic, evidenci žádostí o in-
formaci, organizační zajištění voleb, péči o IT vybavení úřadu, 
správu serveru a aktualizaci webových stránek.

V jakých případech se na sekretariát a matriku můžou občané 
obracet?

Asi nejčastěji se v  rámci našeho oddělení občané obrace-
jí na  matriku, a  to zejména v  případech uzavření sňatku, se-
psání prohlášení o určení otcovství, vystavení úmrtního listu, 
změny jména či příjmení apod. Dále si občané mohou nechat 
ověřit podpis nebo listinu a na místě označeném Czech Point 
požádat o  výpis z  Rejstříku trestů, obchodního a  živnosten-
ského rejstříku, z katastru nemovitostí, o konverzi dokumen-
tů z listinné do digitální formy a naopak. V případě zájmu pak 
zajišťujeme také vítání nových občánků naší městské části. 
Mimo tyto činnosti dále přijímáme a  zpracováváme žádosti 
o  poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím 
z rozpočtu městské části. V neposlední řadě se na nás občané 
mohou obrátit, pokud potřebují vystavit voličský průkaz, pro-
tože se nebudou zdržovat v době voleb ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu. Na voličský průkaz pak může 
volič hlasovat v  jakémkoliv stálém volebním okrsku na  úze-
mí České republiky nebo v  jakémkoliv zvláštním  volebním 
okrsku v zahraničí.

V  naší městské části probíhá po  celý rok mnoho kulturních 
akci, které koordinujete se samosprávou. Mohla byste zmínit 
ty nejvýznamnější a  říci, která kulturní akce je na  přípravu 
nejnáročnější?

První větší akcí v roce bývá na jaře Dětský den, kdy se sna-
žíme pro děti připravit zábavné odpoledne, plné her a soutěží. 
Další velkou kulturní akcí jsou Vavřinecké hody, které se v roce 
2018 budou konat ve dnech 10.–12. srpna. Tato akce je určitě 
na  přípravu nejnáročnější. S  přípravou a  organizací je nutné 
začít několik měsíců předem, aby vše bylo zajištěné tak, jak má 
být. Našim cílem je, aby v rámci programu našly kulturní vyžití 
všechny věkové kategorie, tedy jak starší, tak i mladší genera-

ce, ale také nejmenší děti, pro které je rovněž zajištěn pestrý 
program.

V prosinci pak organizujeme již tradiční Řečkovický vánoč-
ní strom, na kterém vystupují děti z mateřských a základních 
škol z naší městské části, a dále Adventní koncert v kostele sv. 
Vavřince. Obě posledně jmenované akce mají za  cíl přispět 
k navození příjemné předvánoční atmosféry a pohody.

V  posledních letech je stále populárnější vítání občánků, 
a  to nejen v  naší městské části. Tato tradice byla obnovena 
poměrně nedávno. Mohla byte nám sdělit, kolik „občánků“ 
ročně pan starosta slavnostně uvede do  života obce a  jak 
tento společenský obřad probíhá?

Vítání občánků probíhá dvakrát ročně, zpravidla v  květnu 
a  v  říjnu. Ročně je přivítáno přibližně kolem 50 dětí, v  roce 
2017 to bylo 49 dětí, z toho 22 chlapečků a 27 holčiček. 

Obřad vítání občánků probíhá tak, že pan starosta na úvod 
pronese slavnostní projev. Poté rodiče uvítání svých ratolestí 
stvrdí podpisem v  pamětní knize a  převezmou drobné po-
zornosti pro své nejmenší. Slavnost je proložena hudebním 
vystoupením žáků Základní umělecké školy Universum. Závě-
rem se rodiče se svými dětmi i  přítomnými blízkými mohou 
vyfotit u kolébky. 

Dotace spolkům řeší rovněž „Vaše“ oddělení. Jaký je vývoj 
v naší městské části za posledních několik let? 

Podpora formou dotací má za cíl umožnit neziskovým or-
ganizacím další výkon a rozvoj poskytovaných služeb v oblas-
tech, které jsou pokládány za společensky přínosné, nicméně 
nedisponují dostatkem vlastních finančních zdrojů pro jejich 
zajištění.

Naše městská část se každým rokem snaží ze svého  roz-
počtu vyčlenit určitý objem finančních prostředků, které pak 
„rozděluje“ na základě žádostí neziskovým organizacím.  V le-
tech 2014 až 2016 se ročně jednalo o 300.000 Kč, v roce 2017 
o  částku 450.000 Kč a  pro rok 2018 je navržena ke  schválení 
v  zastupitelstvu částka 500.000 Kč. Počet žádostí o  dotaci se 
v posledních pěti letech pohybuje mezi 25–30 ročně. 

Při pohledu na radniční internetové stránky mě hned napadne 
myšlenka, že nejlepší léta mají již za sebou. Plánuje se v tomto 
směru nějaká obměna v  podobě nového vzhledu. Jaké další 
moderní komunikační kanály používáte?

Nová podoba webových stránek řečkovické radnice je sku-
tečně v plánu a měla by se objevit v průběhu roku 2018. Měst-
ská část má však od roku 2015 také facebookové stránky, které 
mohou občané využívat k získání potřebných informací. 

Na závěr si dovolím oblíbenou otázku, jaké máte koníčky?

Ráda si přečtu zajímavou knihu, chodím do  divadla 
a na koncerty. Také ráda cestuji a poznávám nová místa, ať už 
v zahraničí, nebo v naší vlasti. 

Děkuji Vám za  rozhovor a  přeji všechno nejlepší v  osobním 
i pracovním životě.

Se Simonou Lederovou si povídal Martin Otčenášek
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2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá

v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148

v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova 

v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Horácké nám.

v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117-191 lichá

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka

v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253

v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 199, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 
pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76 
  

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2014 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. 1. 2018  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 dne 13. 1. 2018  od  8.00 hodin do 14.00 hodin

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato volba uskuteční dne 26. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dny volby.

V Brně dne 10. 11. 2017
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Cvičení pro seniory:  
pátek podvečer, cena: 600 Kč/pololetí
Cvičení je vhodné pro všechny seniory, kteří se chtějí 
udržet v kondici. 
Lektor: Jiří Cupák email: fpbrno@email.cz
Příměstský tábor Dobrodruzi: 
termín od 2. 2. 2018 do 9. 2. 2018,  
čas: 7:30-16:30 hodin.
Tábor je prodloužen o pátek 2. 2. - pololetní prázdniny. 
Na tábor se můžete hlásit i na jednotlivé dny.  
Cena od 300 Kč/den.
Deskovky na DDM: 13. 1. 2018 – sobota, cena: 
100 Kč, čas: 9:00-12:00 hodin. 
Dopoledne s deskovkami a ukázka nových her.  
Akce je určena pro samostatné děti i rodiče s dětmi. 
Rezervace místa do středy 10. 1. 2018.
Workshop výroby Kokedam:  
20. 1. 2018 – sobota, cena: 400 Kč,  
čas: 9:00-12:00 hodin.
Kokedama je originální způsob, jak pěstovat pokojové 
rostliny. Pochází z Japonska. Rostlinky jsou umístěny 
v mechové kouli, mohou viset v prostoru nebo jen tak 
ležet na misce s vodou. 
Keramický kachlík: 17. 1. 2018 – středa, cena 150 Kč, 
čas: 9:30-11:30 hodin.
Výroba originálních keramických kachlíků.  
Otisky nožiček a ručiček vašich miminek budou skvělou 
památkou a trvalou vzpomínkou.
Ptačí restaurant: 31. 1. 2018 – středa, cena 100 Kč/
dospělý, 20 Kč/dítě, 
čas: 9:30-11:30 hodin.
Abychom nezapomněli na naše malé ptačí mlsouny, je 
tu akce, kde můžete připravit ptáčkům chutnou svačinu. 

Do nového roku přejeme jen to nejlepší štěstí,  
zdraví a splnění všech vašich přání.

Kolektiv lektorů DDM Frikulín

DDM Helceletka
Pobočka FRIKUlíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Naše akce pro děti:

POlOlETKY S TOČENíM NA KRUHU, 
pátek 2. 2. 2018, 07:30–16 hod.
Jednodenní akce pro školní děti o pololetních  
prázdninách s točením na kruhu a tvořivými  
činnostmi, vařením a procházkou venku dle počasí.  
S sebou je potřeba pracovní oblečení, přezůvky,  
svačina. Více info na webu. 
Cena: 400 Kč. Rezervace předem nutná.

PŘíMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNíCH  
PRÁZDNINÁCH, 5. 2. -9. 2. 2018, 07:30–16 hod.
Pro zájemce více na našem webu. Tábor je zaměřen 
výtvarně a hravě. Malování hrníčků, mozaika, výlety, 
výroba mýdel... 
Cena: 1400 Kč/týden. Je nutno se předem přihlásit. 
Přihlašování on-line na webu.  
Tábor proběhne od 5 nahlášených zájemců. 

DDM Helceletka
Pobočka DOMINO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz 
www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

PŘEJEME VÁM ÚSPĚŠNÝ ROK 2018
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
24. ledna 2018 v 18:00

PĚVECKÝ KONCERT 
31. ledna v 18:00

Program přednášek na I. čtvrtletí 2018
Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu  na ulici Renčova 5, Brno

11. leden Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách 16:00
18. leden Ing. Novák Jaromír Andalusie 16:00
25. leden Ing. Charvát Jiří                               Střední Amerika III. 16:00
1. únor Čefelín Jiří Sýrie 16:00
8. únor Ing. Sochorec Lumír Afrika III. 16:00
15. únor Ing. Charvát Jiří Japonsko 16:00
22. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.    Himalájské království Bhútán 16:00
8. březen Fiala Luboslav Prevence majetkové kriminality 16:00
15. březen Ing. Novák Jaromír Toskánsko 16:00
22. březen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Amazonské ostrovy II. 16:00

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Co připravuje výbor  
pro národnostní menšiny 

na rok 2018
Právě uplynulý rok 2017 byl bohatý na rozmanité společen-

ské akce. Takto bychom rádi postupovali i v roce následujícím, 
kdy podzimní komunální volby ukončí naše čtyřleté snažení.

Na co se tedy v roce 2018 můžete spolu s námi těšit?
Ve čtvrtek 1. února to bude již avizovaná prezentace Slovác-

ké vinařské podoblasti, spojená s  degustací vzorků tamních 
vín.

V měsících duben/květen a zřejmě září/říjen budeme spo-
lu s Ing. Alešem Svobodou pokračovat v procházkách brněn-
ským podzemím. 

Koncem prvního pololetí bychom rádi vyslechli přednášku 
právníka a  historika JUDr.  et PhDr.  Jaroslava Padrnose, srov-
návající ústavu a  demokracii bývalé monarchie a  naší první 
republiky.

Z  dříve plánovaných a  dosud neuskutečněných akcí by-
chom rádi představili některou z významných národnostních 
menšin žijících v našem městě.

V případě nutné změny programu našeho výboru, nabízí-
me přednášku o úloze Svobodných zednářů při vzniku Fran-
ciscea (dnešního Moravského zemského muzea) v roce 1817 
nebo o dosud neznámých falzifikacích našich dějin a jejich au-
torech. Rádi bychom uskutečnili i léta plánovanou přednášku 
o historii náboženského života na Moravě.

Plán je to vskutku bohatý, snad se nám ho podaří k vaší spo-
kojenosti i naplnit.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM

Na řadě je vinařská podoblast 
Slovácko

Podobně jako vloni navštívíme i počátkem roku 2018 další 
významnou moravskou vinařskou podoblast – Slovácko. Vin-
ná réva, bílé i  červené odrůdy, se zde pěstuje od  nepaměti 
a  vína z  nich vyrobená patří k  těm nejoblíbenějším. Pozvání 
do Řečkovic tentokrát přijali vinaři z Kyjova a blízkého okolí. 

Záměrně jsme pro prezentaci Slovácka oslovili menší rodin-
ná vinařství, u kterých je záruka, že láska k vinařskému řemeslu 
převládá nad komercí. Účast na prezentaci předběžně přislíbi-
lo Vinařství rodiny Koelblovy, Vinařství u  Šťastných, Vinařství 
Čmelíkovových a vinaři Pavel Hlavinka a Ladislav Esterka. Pro-
tože první zimní měsíce leden a  únor jsou z  pohledu vinařů 
měsíce klidnější, méně náročné na práci na vinici, jsou vinaři 
ochotni k nám přijet a pochlubit se výsledky své namáhavé, 
avšak nádherné práce. Budeme mít možnost nejen degusto-
vat, ale tentokrát si i  některá z  představených vín zakoupit. 
A  protože jsou mezi námi též zahrádkáři, kteří se pěstování 
révy věnují, bude možnost s  přítomnými matadory vinařství 
rovněž podebatovat.

Setkání nad víny ze Slovácka se uskuteční 1. února 2018 
v 17 hodin ve velkém sále řečkovické radnice.

Na  setkání se všemi pravověrnými Moravany nad našimi 
víny se těší výbor pro národnostní menšiny.

RNDr. Ivan Koláčný, 
předseda výboru pro národnostní menšiny
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Život na Horáckém náměstí
Celoškolní projekty na  naší škole se konají dvakrát ročně 

během jednoho celého dne. Název letošního podzimního 
projektového dne byl Život na  naší škole. Žáci 1. i  2. stupně 
pracovali v různě zaměřených dílničkách a vytvářeli například 
sochy, ódy, písničky, noviny, plakáty, kvízy, videa, prezentace, 
3D návrhy na zlepšení naší zahrady atd. Žáci 6. A vytvořili 3D 
model naší školy! Seznam výrobků byl opravdu dlouhý.

Dílny na 1. stupni byly rozdělené na dvě skupiny – v jedné 
pracovali prvňáci, druháci a třeťáci, ve druhé skupině čtvrťá-
ci a páťáci. Prvňáčci navíc připravili pohádkové dílny pro děti 
z MŠ Škrétova a seznámili je s tím, jak to chodí na naší škole.

Projektový den 2. stupně byl zakončen výstavou ve vesti-
bulu školy, kde se sešli všichni žáci, poslechli si úvodní slovo 
paní ředitelky a  písničky, které složily děti z  hudební dílny. 
V  této dílně se připravovalo také taneční vystoupení, které 
jsme měli možnost vidět v  úvodu výstavy. Poté měli všichni 
možnost prohlédnout si výrobky, které jejich spolužáci během 
dne vytvářeli. A co by to bylo za výstavu bez občerstvení! Pro 
návštěvníky byl připravený raut, který byl výsledkem práce 
v kulinářské dílně.

Příprava projektu není jednoduchá, proto největší odmě-
nou pro paní učitelky Mynářovou, Filákovou, Gregorovou 
a  pana učitele Michala, organizátory tohoto projektu, byla 
jistě příjemná atmosféra, spokojenost dětí a hlavně krásné vý-
robky, které žáci během dne vytvořili.

Alena Dostálová

 

Jan POKORNÝ 99 let

Ludmila KŘENKOVÁ 94 let

Josef JAHODA 91 let

Barbora VOLFOVÁ 90 let

Věra ČECHOVÁ 85 let

Soňa ŽÁKOVÁ  85 let

Josef PETŘÍK 85 let

Dagmar VESELÁ 85 let

Marie HÝSKOVÁ 80 let

Miroslav NEUBERT 80 let

Petr RŮŽIČKA 80 let

František ŠEVČÍK 80 let

Božena WAGNEROVÁ 80 let

Viktorie PETŘÍKOVÁ 80 let

Eva HOLÁSKOVÁ 80 let

Anna KAMENSKÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – prosinec 2017

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
v měsíci lednu 2018:

15. 1. v 18 h., sál školy
Oborový pěvecký koncert
17. 1. v 18 h., sál školy
Oborový klavírní koncert
31. 1. v 18 h., sál školy
Hraje celá rodina – koncert žáků 
školy a jejich rodinných  
příslušníků

Srdečně zve 
  Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace

Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor
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PLACENÁ INZERCE
Vzdělávací centrum Vrána po škole (Vránova 39, Brno-Řečkovice)  
nabízí doučování a  přípravné kurzy matematiky a českého jazyka  
k přijímacím zkouškám na SŠ. Začátek kurzů pod vedením  
pedagogů s praxí je ve druhém lednovém týdnu, vyučovací 
jednotka trvá 90 min.  Sobotní vychytávky (last minute) v březnu: 
tříhodinové bloky ČJ a matematiky každou březnovou sobotu.  
Více informací a rozvrh najdete na www.vranaposkole.cz. 
Přihlašovat se můžete již nyní, T: 776649500 nebo na  
vranaposkole@seznam.cz

ELEKTRIKÁŘ pohotovost vč. sobot a svátků.  
Opravy, elektroinstalace, hromosvody. Tel: 608 850 834

ÚČETNÍ – nabízím vedení účetnictví a daňové evidence pro  
živnostníky a menší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH,  
daňových přiznání i kontakt s úřady. Spolehlivě a za rozumné ceny.  
Tel.: 607 646 302.

Mladá rodina HLEDÁ ke koupi zahrádku s chatou i bez 
v Řečkovicích a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131

HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky. 
Seriózní a rychlé jednání. Tel: 722 476 894

ZVEME VÁS do salonu KOSMETIKY v budově polikliniky 
v Brně-Řečkovicích, Vránova 172. Tel: 606 590 580,  
email: ik.kosmetika@gmail.com, www.facebook.com/ikkosmetika

HLEDÁM byt v Řečkovicích nebo v Medlánkách Děkuji.  
T: 731 353 351

HLEDÁM ke koupi dům se zahradou, Řečkovice, Mokrá Hora 
apod… T: 732 219 013

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

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

INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

ELEKTRIKÁŘ instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=Sleva 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz

MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

NABÍDKA PRONÁJMU ZAHRÁDEK. Římskokatolická Farnost  
Sv. Vavřince nabízí k pronájmu zahrádky v oblasti Podhájí, část 
Vinohrádky. Jedná se o pozemky p.č. 3363 - 665 m2, p.č. 3362/1 
(horní část - 2100 m2), p.č. 3341 - 769 m2 a p.č. 3342 - 432 m2.  
Cena pronájmu je10 Kč/ m2. Zájemci se mohou přihlásit na farním 
úřadě Prumperk 3, případně elektronicky na adrese:  
brno-reckovice@dieceze.cz .

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena 
v  Řečkovicích se letos poprvé přihlá-
sila do  projektu Jižní Morava čte. Dru-
hý ročník realizuje Městská knihovna 
Břeclav ve  spolupráci s  Moravskou 

zemskou knihovnou. Podstatou projek-
tu je podpořit u  dětí budování vztahu 
k  místu, kde žijí, a  seznámení s  historií  
regionu.  V  rámci tohoto projektu pro-
běhlo v naší pobočce v období od září 

do prosinec sedm besed, těchto besed 
se zúčastnilo 173 žáků třetích tříd ze ZŠ 
Horácké náměstí. Na čtyřech besedách 
se žáci dozvěděli informace o  městské 
části, ve které žijí, a také poznali Řečko-
vice ze známých i méně známých pověs-
tí, které jsou plné čertů, vodníků, bílých 
paní a ostatních strašidel. Následující tři 
besedy se týkaly klasických brněnských 
pověstí, kdy ke  každé bylo nabídnuto 
více verzí a  doložena byla i  fakta. Děti, 
které byly do projektu zapojeny, dostaly 
v knihovně drobné odměny a celé třídy 
také diplomy. Všechny besedy byly dět-
mi i  pedagogy hodnoceny jako velmi 
zdařilé. 

K  projektu byly vytvořeny vlastní 
webové stránky http://jiznimoravacte.
cz/ a  facebookový profil „Jižní Morava 
čte“, kde jsou rovněž uveřejněny fotky 
dětí, účastnících se výše uvedených be-
sed. 

Vaše knihovnice  
Jana Paculová a Šárka Ondrušková

Projekt je financován  
Jihomoravským krajem

JIŽNÍ MORAVA ČTE
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Sportovní program na LEDEN:
Městský areál – Vodova
Basketbal - ŽBL (nová hala) 
6. 1.  KP Brno : Karlovy Vary 15:30 hod. 
20. 1.  KP Brno : Strakonice 15:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
13. 1.  VKKP Brno : Ostrava 16:00 hod. 
18. 1.  VKKP Brno : Olomouc 18:00 hod. 
25. 1.  VKKP Brno : Olymp Praha 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Volejbal – Extraliga mužů (nová hala) 
13. 1.  Brno : Ústí n/L 19:30 hod. 
27. 1.  Brno : Kladno 18:00 hod. 
aktuálně na: www.volejbal-brno.cz

Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
5. 1.  Helas Brno : Teplice 19:30 hod. 
19. 1.  Helas Brno : Č. Lípa 19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
7. 1.  Bulldogs Brno : Otrokovice 17:00 hod. 
21. 1.  Bulldogs Brno : Střešovice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději 
do 12. 1. na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportareál Družstevní

SPORTOVEC 
 Řečkovic a Mokré Hory

Připomínáme, že až do 31. 1. můžete nominovat 3 sportovce 
a jednoho trenéra, funkcionáře či družstvo v rámci tradiční 
ankety naší městské části.
Svoje nominace posílejte na emailovou adresu stancl@
reckovice.brno.cz či foltyn.r@volny.cz nebo hlasujte přes 
nominační web www.sportovecreckovic.cz.

Richard Foltýn, předseda komise sportu

Jarní prázdniny přijdou letos brzy. 

Lipka už se těší

V týdnu od 5. do 9. února 2018 budou mít děti v Jihomorav-
ském kraji jarní prázdniny. Dopřejte těm svým některý ze čtyř 
dobrodružných příměstských táborů Lipky. Konají se na pra-
covištích Lipová, Kamenná, Jezírko a Rozmarýnek, děti k nám 
vždy ráno přicházejí a odpoledne jdou zase domů. 

A co s námi zažijí? Na Lipové se na detektivy ve věku 6–8 let 
těší záhadolog Bobromil. Společně se vydají do  zimní příro-
dy stopovat a dalekohledem pozorovat zvířata. Na Kamenné 
se děti o něco starší, 8–12 let, pokusí přijít na kloub záhadám 
skrytým v uličkách v Kamenné kolonie a blízkém okolí.  Na Je-
zírku za  Soběšicemi se odehraje příběh inspirovaný bájným 
královstvím Narnie. Je-li vašim dětem 8–13 let, mohou se 
vydat Starou skříní do světa fantazie – tak se tábor plný diva-
delního hraní, výtvarného a  řemeslného vyrábění jmenuje. 
Na jundrovský Rozmarýnek mohou zamířit děti ve věku 7–10 
let. 

Podívejte se na  další informace na  www.lipka.cz/tabo-
ry a  přihlaste se včas, ať se můžete na  prázdniny těšit spolu 
s námi.

Lenka Kopáčová
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POZVÁNKY

Dětský karneval
18. února 2018
od 14:30 do 17:00 hodin
Kde: Sokolovna v Řečkovicích, 
 Vážného 1
Pořádá: TJ Sokol Řečkovice

Vstupné (na místě bez předprodeje):
dospělí  40 Kč | děti 20 Kč


