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Funkční období současného zastupitel-
stva je ve  své poslední čtvrtině, vyzpovídali 
jsme proto starostu Marka Viskota, abychom 
společně zrekapitulovali významná téma-
ta, která se dotýkala a  dotýkají života v  naší 
městské části.
Pane starosto, nacházíme se ve  čtvrtém, 
posledním roce funkčního období. Co se 
povedlo, co se daří, co se nedaří?

Když jsem se před lety ujal úřadu, tak jsme si s kolegy stanovili tři zá-
kladní oblasti, které považuji za klíčové pro zdravý rozvoj naší městské 
části – investice do školství, podpora rodin s dětmi a otevřenost radni-
ce občanům. V běžném životě jsou čtyři roky relativně dlouhá doba, ale 
z pohledu rozvoje obce jde o velmi krátké období. Příkladem oblasti, kde 
se nám opravdu daří, je podpora a rozvoj mateřských a základních škol, 
hrdý jsem i na 14 dětských hřišť, které jsme upravili a rozšířili o řadu her-
ních prvků. Je ale celá řada projektů, jež se projeví až v dlouhodobější 
perspektivě, krásným příkladem je centrum Vysočina… 
Středisko Vysočina opravdu není zrovna chloubou Řečkovic, seznamte nás 
podrobněji se záměry radnice s tímto frekventovaným místem. 

Situace v celém středisku je nešťastná, neboť je rozděleno mezi pět 
různých majitelů, což naši vizi pozvednutí celého místa dosti kompliku-
je. První fázi jsme zahájili v roce 2015 vybudováním parkoviště před lé-
kárnou a ordinacemi, minulý rok jsme zahájili a začátkem nového roku 
dokončili rekonstrukci venkovních prostor před Billou, drogerií a novou 
restaurací. Za  velmi dobrou zprávu a  úspěch radnice považuji, že jsme 
v  lednu získali do  správy pozemky pod budovou Centra lékařské péče 
a za ní (bývalá lékárna). Na první pohled možná fádní informace, ale jed-
ná se o první a velice důležitý krok k tomu, abychom i této části středis-
ka mohli v budoucnu vetknout atraktivnější podobu. Postupně chceme 
v následujících letech docílit pozvednutí tohoto místa, aby bylo výstavní 
částí Řečkovic. I  radnice ale musí dodržovat veškeré zákony a  nařízení, 
takže budu-li velmi optimistický a  nedojde-li po  podzimních volbách 
ke změně strategie ze strany radnice, tak odhaduji, že celková realizace 
se naplní mezi lety 2020 a 2021. 
Na konečné stanici tramvaje stavební práce pokračují. Co všechno nás čeká 
na tomto významném místě?

Máme zde nový přechod pro chodce. Opravili jsme chodníky a dal-
ší zpevněné plochy a  ve  spolupráci s  Dopravním podnikem přístřešek 
a budovu se zázemím pro řidiče. To jsou investice města a městské části. 
Soukromý investor letos dokončí čtyřpatrový polyfunkční dům na rohu 
Banskobystrické a Medlánecké ulice. A na jaře by měla začít rozsáhlá re-
konstrukce budovy gymnázia. Tak vynikající škola si adekvátní zázemí 
nepochybně zaslouží. Celá lokalita konečné stanice těmito kroky dostává 
výrazně novou podobu.
Zmínil jste řečkovické gymnasium. Jaký k  němu máte vztah jako bývalý 
absolvent? 

Jednoznačně pozitivní. Tato škola se aktuálně řadí mezi vůbec nej-
lepší v celé České republice. Jsme na to na radnici samozřejmě patřičně 
pyšní, ale poděkování patří jednoznačně vedení školy a pedagogickému 
sboru. Některé učitele si pamatuji ještě z dob studií. Právě na řečkovic-
kém gymnáziu jsem se vlastně začal aktivně zajímat o  dění v  městské 
části a jsem za to velmi vděčný.
V úvodu jste zmínil, že za jednu z hlavních priorit považujete právě školství. 
Co tedy může říci o mateřských a základních školách v městské části?

Celý svůj život považuji vzdělávání za  základní předpoklad pro 
šťastný a úspěšný život člověka a mateřské a základní školy jsou v tom-
to absolutně nenahraditelné, proto vždy byly a  budou mojí prioritou. 
V  posledních letech jsme kompletně zrekonstruovali elektroinstalace 
a sociální zařízení na základní škole Novoměstská, školka na Měřičkově 
se těší z nové zahrady. Celkově jsme jako městská část jenom za posled-
ní tři roky do škol investovali okolo dvaceti milionů korun a v investicích 
chceme pokračovat i letos - zmínil bych například rekonstrukci školního 
hřiště a  zahrady u  budovy v  Uprkově ulici, rekonstrukci elektroinstala-
ce ve  školce na  Kárníkově či přípravu projektové dokumentace úpravy 

zahrady školky v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře. Rád bych též zdůraz-
nil, jak jsem nesmírně hrdý na  to, že se nám v  poslední době povedlo 
na naše školy přivést vynikající ředitele a prestiž našich škol pod jejich 
vedením každým dnem roste. 
Vidím, že tímto tématem opravdu žijete, ale co další oblasti života v městské 
části?

Omlouvám se, ale musím nejdříve zareagovat na to, co jste teď řekla. 
Není to tak, že je to moje jediné téma, ale je to klíčové téma v mé vizi pro 
naši městskou část. Podle mého názoru budoucnost naší čtvrti spočívá 
ve spokojených rodinách a moderní a kvalitní školství je základní pod-
mínkou. Ohledně dalších oblastí - již jsem zmínil dětská hřiště, z pohledu 
otce malé dcery si myslím, že se jejich úpravy povedly, tím ale neříkám, 
že máme splněno, a  rád bych touto formou vyzval ostatní rodiče, aby 
mě oslovili, mají-li nápady na  zlepšení. Dále bych zmínil loni podanou 
žádost o  dotaci ze státního rozpočtu na  vybudování hřiště s  umělým 
trávníkem na  ulici Novoměstské. Žádost byla bodově ohodnocena a 
umístila se mezi projekty navrženými k financování. Čeká nás ještě hodně 
práce s administrativou, ale směřujeme k zahájení stavby v  létě tohoto 
roku. Žádná jiná brněnská městská část se se svou žádostí takto vysoko 
neumístila. Za neméně důležitou považuji rekonstrukci panelových 
domů ve správě městské části. Vedle dalších velkých oprav jsme v letech 
2016 a 2017 zrekonstruovali přibližně 120 jader a zvýšili tak standard 
bydlení našich nájemníků.
Jak hodnotíte zájem občanů o  dění v  obci v  dnešní uspěchané a  digitální 
době?

Velmi rozumím tomu, že řada lidí nemá mnoho volného času a  sa-
mozřejmě preferuje strávit jej s rodinou, o to více mě velmi potěšilo, jak 
aktivně občané podpořili řečkovické projekty v participativním rozpočtu 
města Brna. Právě díky aktivitě našich občanů uspěl v ostré konkurenci 
více než osmdesáti projektů návrh obnovy topolové aleje v  Zamilova-
ném hájku. Další projekty v  naší čtvrti, které byly do  celobrněnského 
hlasování přihlášeny, navíc podrobně posoudíme a  užitečné podpoří-
me z  našeho rozpočtu. Vítám tyto aktivity a  rád bych znovu zdůraznil, 
že mě může kdokoli kontaktovat, má-li nápad na zlepšení života v rám-
ci městské části, zároveň také připomínám, že městská část má svoji 
facebookovou stránku.
Mluvíte o budoucnosti, jak ji vidíte Vy?

Pokud budu mít možnost ovlivňovat vývoj v  Řečkovicích a  Mokré 
Hoře i  v  následujícím období, tak se chci zaměřit krom již uvedených 
cílů a projektů především na vyřešení palčivého problému nevyhovující 
pošty, dále na dokončení rekonstrukce Palackého a Horáckého náměs-
tí, revitalizace domů v Ječné ulici a řešení lokality řečkovických kasáren. 
Z hlediska radnice samotné bych chtěl, aby se ještě více otevřela obča-
nům a byla v tomto vzorem pro celé město Brno. 
Pane starosto, děkuji za  rozhovor a  přeji, ať se daří naši městskou část 
posouvat dopředu.
     Lenka Vystrčilová

Se starostou Markem Viskotem o rozvoji městské části
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BOJ PROTI ČERNÝM STAVBÁM
Spousta z  nás se jistě setkala s  provedenou stavbou, která 

neodpovídala stavebnímu povolení. Vzniká tak často podoba 
objektu, která vůbec neodpovídá původnímu projektu, ostře vy-
bočuje z okolní zástavby, svým umístěním je nevhodná a mnoh-
dy znehodnocuje bydlení v blízkém okolí. Pro tyto případy se už 
dávno vžil termín černá stavba. O tyto černé stavby se pak často 
vedou letité soudní spory mezi vlastníkem a příslušným staveb-
ním úřadem a účastníky stavebního řízení. V případě, že soudní 
spor dopadne ve prospěch stavebního úřadu, stojí ten nezřídka 
před těžko řešitelnou situací. Nepovolenou stavbu musí odstra-
nit na svoje náklady a  teprve poté může tyto náklady uplatnit 
vůči vlastníkovi. Jenomže městské části velmi často těžko hle-
daly ve  svých rozpočtech rezervy na  tyto účely, pro některé je 
takové odstranění černé stavby dokonce zcela mimo jejich fi-
nanční možnosti. Vítáme proto rozhodnutí města Brna zřídit 
fond na likvidaci nelegálních staveb, prozatím naplněný částkou 
10 milionů korun. Umožní to všem městským částem efektivněji 
a  rychleji bojovat proti černým stavbám. Po uplatnění nákladů 
na odstranění nepovolené stavby vůči vlastníkovi budou vymo-
žené finanční prostředky vráceny do fondu. Jsme navíc přesvěd-
čeni, že schopnost radnic odstraňovat černé stavby mnohé ze 
stavebníků nerespektujících stavební povolení od jejich konání 
odradí.

 Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 45. schůzi 24. ledna 2018 rada:
● Konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na  obsazení 

místa ředitele/ředitelky ZŠ Horácké nám. 13, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Para-
plíčko – Tumaňanova 59 a odvolání některé z ředitek,

● schválila smlouvu o  zajištění výkonu přenesené působnosti s  městskou 
částí Brno-Ořešín, 

● schválila příkazní smlouvu se společností S–Invest CZ, s. r. o., jejímž před-
mětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekon-
strukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Rekonstrukce  
elektroinstalace MŠ Škrétova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem 
Středisko OS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,

● schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru s  MŠ Kárníkova 
za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 
22. 5. 2018,

● souhlasila s  uspořádání orelského Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018, 
souhlasila s  užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 
na  veškerých informačních a  propagačních materiálech souvisejících 
s touto akcí, schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pi-
vovaru se spolkem Orel za  účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 
19. 5. 2018.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání rady městské části

Nabídka pronájmu kanceláře 
v bývalém pivovaru

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu 
nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palacké-
ho náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší infor-
mace je možné získat a  prohlídku nebytového prostoru dohod-
nout s  pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou 
na tel. čísle 541421722.

Volná místa na ZŠ Horácké náměstí
Jsme škola s daltonskou výukou, s možností profesního rozvoje  
a vstřícným prostředím. Žádosti s přiloženým životopisem 
zasílejte na e-mailovou adresu skola@zshoracke.org.  
Více informací o škole na http://www.zshoracke.org. Telefonický 
kontakt: Ivana Melichárková (ředitelka školy), 730 516 123.

HlEdÁME:
Učitele/ku aprobace M - Pracovní činnosti na plný úvazek,  
nástup ihned. (V případě potřeby lze rozdělit i na dva úvazky.) 
Učitele/ku 1. stupně (do 3. ročníku) na plný úvazek.  
Nástup možný ihned. 
Asistenta/ku  na první stupeň. Úvazek: 20 hodin týdně, 
nástup možný ihned.
Učitele/ku aprobace Český jazyk – anglický jazyk  
na plný úvazek s nástupem od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018,  
zástup za chybějícího pracovníka.  
Možnost následného prodloužení smlouvy.
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Na kus řeči s Ivanou Melichárkovou
V  naší rubrice „Na  kus řeči s  …“ 

jsme přinesli rozhovory se zastupi-
teli i pracovníky úřadu městské části. 
Nyní se zaměříme na ředitelky a ře-
ditele škol v naší městské části. Jako 
první přišla na řadu sympatická tma-
vovláska Mgr. Ivana Melichárková, 
ředitelka ZŠ Horácké náměstí. 

Paní ředitelko, vzpomenete si ještě, 
proč jste se chtěla stát učitelkou? 
Bylo to rozhodnutí už z  dětství, nebo 
až vážné rozhodnutí dívky na  střední 
škole?

Moje první vzpomínky na  to, jak jsem si hrála na  školu a  chtěla být 
paní učitelkou, spadají asi do mých osmi let, kdy jsem si poskládala pa-
nenky do  řady a „učila je“. Později byla samozřejmě i  jiná přání, tak jak 
to u  dětí bývá, a  k  myšlence studovat na  pedagogické fakultě jsem se 
vrátila opět před maturitou při rozhodování o dalším studiu. Možná tu 
zapůsobilo také to, že jsem se pohybovala v rodině, kde oba rodiče byli 
pedagogy.

A když jste se rozhodla pro ředitelskou kariéru, proč právě na naší škole? Měla 
jste k ní nějaký vztah z dřívějška?

Jsem bývalá žákyně. Sice jsem chodila na tuto školu pouze dva roky, 
protože to bylo v době, kdy škola zahajovala svou činnost, a celá naše tří-
da přešla do sedmého ročníku z Terezy Novákové i s třídním učitelem jako 
první žáci druhého stupně. Byla jsem zde i jako studentka na praxi a moje 
maminka tady několik let učila na prvním stupni. Navíc jsem věděla, že 
moje předchůdkyně, paní ředitelka Školoudíková, na školu přinesla prvky 
daltonské výuky, které jsem se v té době hodně věnovala.    

Zkuste nám školu trochu představit. Mnohé čtenáře třeba překvapí, 
že škola na Uprkově není samostatná, ale je to pracoviště ZŠ Horácké ná-
městí.

Budova na ulici Uprkova byla od svého uvedení do provozu přiřaze-
na ke škole na Horáckém náměstí, což se rozcházelo s původní myšlen-
kou, že budova bude fungovat jako samostatná škola. V podstatě jeden 
z mých prvních cílů byl vytvořit z obou pracovišť jeden tým, protože to 
byl v době, kdy jsem přišla, docela velký problém. Obě budovy žily od-
děleně, řada dětí z budovy Uprkova přecházela na druhý stupeň na jiné 
základní školy a nebyla tu povědomost o tom, že to je jedna škola. Řada 
skeptiků mě chtěla od  tohoto cíle odradit, protože měli pocit, že se to 
nemůže podařit. Všechno samozřejmě není ideální, ale myslím si, že jsme 
od té doby udělali obrovskou práci, jsme jedna škola, kde vzájemně spo-
lupracujeme, a navzdory naší velikosti tu máme výborné vztahy, což se 
projeví vždy, když se vyskytne nějaký problém. To také potvrdila externí 
evaluace školy, provedená Ligou lidských práv, na  jejímž základě nám 
bylo předáno ocenění Férová škola. Tato evaluace proběhla samozřejmě 
na obou pracovištích.

Pamatuji si, že dřív se rodiče prvňáčků snažili své děti dostat právě 
na Uprkovu, mnozí hleděli s despektem na velkou sídlištní školu na Horáckém 
náměstí. Děje se tak stále?

Myslím si, že s despektem na nás nyní nehledí. Už se několikrát stalo, 
že jsme měli převis dětí na Horáckém náměstí. Důvodem volby pro Upr-
kovu bývá vzdálenost od bydliště, malá budova, pocit, že jsou děti chrá-
něné pouze mezi menšími dětmi. Změna nastala také v době, kdy jsme 
museli z kapacitních důvodů přesunout páté třídy do budovy na Horác-
kém náměstí. Děti také chodí do této budovy od čtvrté třídy do tělocvič-
ny a  na  hodiny informatiky. Mimoto se při různých akcích děti z  obou 
budov různě navštěvují a zvykáme je na to, že jsme jedna škola. Také naše 
logo, které před lety vzešlo z návrhů dětí, ukazuje, že patříme dohroma-
dy. Při rozdělování dětí do tříd se snažíme plnit přání rodičů, a pokud to 
z kapacitních důvodů nejde, máme jasně daná kritéria pro umístění dětí 
do jednotlivých budov. Letos se mě ptal jeden tatínek při návštěvě školy, 
jestli je nějaký rozdíl mezi budovami školy, a zajímaly ho zejména rozdíly 
ve výuce - a to by měla být právě ta důležitá otázka, která má rodiče za-
jímat.

V  čem si myslíte, že je vaše škola jiná než ostatní. Je něco, na  co jste třeba 
pyšná?

Jsem pyšná na to, že základem naší školy jsou dobré vztahy. A to dob-
ré vztahy mezi všemi, kteří ve škole jsou, a že je nás tu opravdu hodně: 
žáci, učitelé, asistenti, vychovatelé, pracovníci kuchyně, provozu. K budo-
vání vztahů přispívá systém daltonské výuky, projektová výuka, využívání 
metody hodnotového vzdělávání, kvalitní školní poradenské pracoviště, 
spolupráce mezi učiteli i žáky, soustavné vzdělávání učitelů. Nesmím také 
zapomenout na náš žákovský parlament, o který se stará skupina učitelů 
i školní psychologové. Jsme také zapojeni do řady projektů, které škole 
přinášejí nemalé finanční prostředky, i když je to pro nás všechny hodně 
náročné. Těch věcí je mnoho, ale napadá mě jedna, kterou se opravdu 
od řady škol odlišujeme. Máme zde mentorský tým, který pracuje s uči-
teli na rozvoji jejich dovedností, popřípadě jim pomáhá nacházet cesty 
při řešení problémových situací. Využívat interních mentorů není na ško-
lách zcela obvyklé. Jsem moc ráda, že kolegové, kteří využívají spolupráci 
s mentory, mají tu důvěru a chuť na svém rozvoji pracovat. I toto ovlivňu-
je vztahy ve škole. Když se tak zamýšlím, tak jsem ráda, že mohu pracovat 
s lidmi, kteří jsou svou prací zaujatí a nekončí ji se zvoněním. Bez nich by 
nešlo mít takovou školu, jakou máme.

Když na Horácké náměstí chodila moje neteř a syn, byly na druhém stupni 
třídy děleny na sportovní a jazykové. Zůstali jste u tohoto rozdělení? 

Tyto programy stále nabízíme, ale nerozlišujeme podle zaměření celé 
třídy.  Žáci na druhém stupni si mohou vybrat ze tří programů: jazykový, 
sportovní, běžný. V  běžném programu si vybírají z  několika volitelných 
předmětů, v jazykovém programu mají od šesté třídy druhý cizí jazyk – 
německý nebo ruský, a sportovci mají větší dotaci tělesné výchovy. V jed-
notlivých třídách jsou nakombinované dva programy, žáci mají většinu 
předmětů společně a rozdělují se jen na ty, ve kterých se jejich programy 
liší. Tím jsme dosáhli heterogenního prostředí, které by mělo ve škole být 
a které je přínosem pro všechny žáky, i když to klade na práci učitelů větší 
nároky.

Kontroverzním tématem poslední doby je inkluze. Jak jste se s  novými 
požadavky vypořádali vy? Co si tom celém myslíte, je to správná cesta?

Pro nás to až tak velká změna nebyla. Naše škola byla vždy otevře-
na všem žákům. Podle mého názoru by v běžné základní škole měli být 
vzdělávání všichni žáci, u kterých je to možné, a ve speciálním školství ti, 
u kterých je to nutné. Prostě podle nejlepšího zájmu žáka. Nás se dotkla 
spíš zvýšená administrativa, ale ta je na druhé straně vyvážena finančními 
prostředky, které jdou za vzdělávací potřebou žáka a také na lepší finan-
cování asistentů pedagoga. Dříve jsme dostávali pouze část prostřed-
ků na jejich platy a zbytek jsme dopláceli z rozpočtu školy, to znamená 
z peněz, které by měly být použity na osobní ohodnocení nebo odměny 
učitelů. Správná cesta to je, ale bohužel novelizace zákona byla realizo-
vána způsobem, který vyvolal velký odpor veřejnosti. Bylo zde mnoho 
nejasností a řada rodičů podlehla obavám, že se ve školách zvýší počet 
dětí s mentálním postižením. Bylo by asi lepší podpořit práci škol, které již 
takto pracovaly, a změny zavést méně násilně a také s větší připraveností 
na finanční a personální náročnost. Koneckonců s personálními problé-
my se potýkáme napříč celým školstvím. Také mi vadí chybné vnímání 
termínu inkluze. Inkluzivní je totiž každý žák a my bychom mu měli vy-
tvořit takové podmínky, aby se rozvíjel dle svých potřeb a předpokladů. 
Tedy nejen žák se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všichni ostat-
ní, kteří se ve škole vzdělávají.

Profese pedagožky, a  zároveň ředitelky tak velké školy, je velmi náročná.  
Jak nejraději relaxujete? Jak si představujete své ideální učitelské prázdniny?

Moje ideální volno je, když je zároveň zavřená škola, nejsou v ní žáci. 
To pak hrozí pouze nějaké provozní katastrofy – protékající střecha, 
prasklé potrubí… Jinak jsem ráda v pohybu – plavání, lyžování, cestování 
s manželem v obytném autě.  

Kouzlo poznávací dovolené s  obytným autem jsme v  létě s  rodinou okusili 
také, je to velmi zajímavý zážitek. Paní ředitelko, je z Vás cítit velké zaujetí pro 
Vaši práci a celou školu, kterou řídíte. To je dobré znamení pro žáky, rodiče 
i zřizovatele. Přeji Vám, aby Vás neopouštěl elán a měla jste stále tolik energie 
pro naplňování Vašich vizí. 

S Ivanou Melichárkovou si povídal Oliver Pospíšil
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V měsíci březnu uplyne třicet let od chvíle, kdy byla srovnána se zemí bu-
dova někdejšího Horního mlýna v Podhájí, kterou zdejší pamětníci uchovávají 
ve vzpomínkách pod názvem Pařízkův mlýn.

Historické prameny uvádějí, že na  říčce Ponávce, pramenící ve  vranov-
ských lesích a protékající Řečkovicemi k Brnu, stával odedávna na řečkovic-
kém katastru mlýn. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1464. Později 
se zmiňují mlýny dva – Horní a Dolní.

Budova Horního mlýna vznikla v  roce 1780 pravděpodobně v  místech 
původního mlýna, o kterém jsou zprávy již z 15. století. Podle vyjádření od-
borných pracovníků Památkového ústavu v Brně byl zmíněný objekt jednou 
z nejstarších archivně doložených lokalit širšího okolí Brna. 

Mlýn byl zařízen na dvě složení a šrotování sladu. Ve mlýně byla světnice, 
komora, kuchyně a v přízemí předsíň, mlýnice a menší kuchyňka. Voda po-
hánějící mlýnské kolo byla přiváděna dřevěným korytem z rybníka, který se 
rozkládal nad úrovní mlýna v místech dnešního fotbalového hřiště.  Původ-
ní rybník byl, jak je patrné z indikačních skic, mnohem větší. Měřil 175 měřic 
a rozléval se po celé ploše areálu bývalé Lachemy. Rybník byl  pravidelně osa-
zován kapří a štičí násadou. 

Část rybníka s ostrůvkem a staletým dubem se zachovala až do padesá-
tých let uplynulého století, kdy rybník ustoupil výstavbě nové dvoukolejné 
železniční trati Brno – Havlíčkův Brod, zprovozněné v roce 1953.

Majitelem mlýna bývala řečkovická vrchnost, naposledy kníže Alois 
Schönburg-Hartenstein, který řečkovické panství koupil za  730  000 korun 
v roce 1905 od Antonína Oskara Schindlera. Mlynáři byli pouze nájemci. 

Rod Pařízků, pocházející ze Žabovřesk, provozoval mlynářskou živnost 
na Horním mlýně po tři generace. Proto se později vžil název Pařízkův mlýn. 
Ještě před ním se na mlýně uvádějí mlynáři Josef Říkovský a Jan Čížek z Rožné.  
Rybníku se říkalo „Pařížťák“. 

Za druhé světové války se mlýn stal útočištěm dvěma parašutistům, Janu 
Zemkovi a Vladimíru Škachovi, jejichž osudy popsal v knize SILVER B neodpo-
vídá autor Jan Břečka.

Po  osvobození v  roce 1945 přešel mlýn do  správy Podniku bytového 
hospodářství ONV Brno V. Když v roce 1971 zemřel poslední mlynář Jindřich 
Pařízek, byla budova mlýna určena Státním územním plánem města Brna 
na dožití.  Ještě nějakou dobu ve mlýně bydlela vdova po Jindřichu Pařízko-
vi, Emilie Pařízková.  Posledním nájemcem bytu ve mlýně byl Emil Kocourek, 
malíř–amatér, jehož obrazy mlýna s rybníkem jsou k vidění dodnes v  několika 
řečkovických domácnostech.  Pro přesnost uvádím, že se nejedná o Františka 
Kocourka, zdejšího rodáka, jednoho z předních brněnských malířů.  

V roce 1983 koupilo mlýn generální ředitelství podniku Lachema, s jehož 
objekty mlýn sousedil. I přes protesty památkářů, kteří navrhovali mlýn a okolí 
upravit pro společenské a kulturní využití, nechalo ředitelství Lachemy budo-
vu natolik zchátrat, že byla na základě povolení ONV Brno V na jaře roku 1988 
zbourána. 

Dolní mlýn, zvaný Čertův, stával poblíž retenční hráze v  Zamilovaném 
hájku.  I tento mlýn spravoval rod Pařízků. Ještě před ním zde byl mlynářem 
Josef Toufar z Lelekovic.  Mlýn byl také na dvě složení.  V budově byla předsíň, 
světnice a mlýnice.  Rybník u mlýna bral vodu z Horního rybníka a rozkládal se 
mezi dnešní topolovou alejí a  starou železniční tratí  Brno – Tišnov, vybudova-
nou v roce 1885. Také on byl osazován kapří a štičí násadou. 

Pověstmi opředený mlýn se stal v době reformace útočištěm tajných ne-
katolíků, kteří se zde scházeli ke svým bohoslužbám. Proto byl vrchností nazý-
ván MOLENA DIABOLI – Čertův mlýn. 

Ve mlýně se přestalo mlít již na přelomu 19. a 20. století. Budova byla po-
tom využívána jako hospodářské stavení a také jako ubytovna pro brigádníky 
ze Slovenska, kteří sem jezdili  na sezonní polní práce.

Za osvobozovacích bojů na konci druhé světové války dostal mlýn zásah 
a do základů vyhořel.  Po výstavbě retenční hráze v roce 1935 postupně zanikl  
i mlýnský rybník. 

Tím se uzavřela staletá historie. Romantická zákoutí se změnila k nepozná-
ní. Jen staré fotografie budoucím generacím připomenou, že v  Řečkovicích 
stávaly mlýny.

O Vránově mlýně na  Mokré Hoře, který v  minulosti patřil k  jehnickému 
panství, si povíme někdy příště.

Ludmila Ulrichová 
Fotografie z archivu autorky.

V únoru tohoto roku si připo-
mínáme 95. výročí elektrifikace  
Řečkovic. Bylo to přesně 3. úno-
ra 1923, kdy se v  Řečkovicích  
prvně rozsvítilo elektrické světlo. 
Když se nad tím zamyslím, není to 
ani tak dávno. Dnes už si to bez 
elektřiny asi dovede představit jen  
málokdo...

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... historie po kapkách

Z historie zaniklých řečkovických mlýnů

Čertův mlýn asi rok 1935

Pařízkův mlýn v roce 1969

Pařízkův mlýn s rybníkem v roce 1929
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Za rytířem nebes Hugem Maromem

Neuplynulo mnoho času od  zveřejnění mého článku o  setkání se živou 
legendou letcem Hugem Maromem-Meislem - a mně připadá neradostná po-
vinnost napsat pár slov na jeho věčnou památku. 

Hugo Marom-Meisl, brněnský rodák a  patriot, zemřel v  dalekém Izraeli 
v  neděli 7. ledna 2018. Česká veřejnoprávní televize věnovala této události 
mimořádnou pozornost a následující den přinesla i krátké obrazové zpravo-
dajství z jeho pohřbu. Byl uložen do hrobu vedle své české manželky Marty 
podle pravidel židovské ortodoxní církve.

Článek, který jsem věnoval v našem prosincovém zpravodaji jeho pohnu-
tému životu, byl zaměřen zejména na jeho statečnou účast při záchraně de-
setitisíců biaferských dětí v sedmdesátých letech minulého století před geno-
cidou. Poslední návštěva Huga Maroma v Brně se uskutečnila při příležitosti 
zahájení výstavy Rytíři nebes, věnované našim letcům, kteří bojovali v letech 
II. světové války v řadách britské RAF. Výstavu připravilo a s obrovským úsilím 
zrealizovalo v říjnu loňského roku brněnské Muzeum exilu manželů Jana a Sa-
biny Kratochvílových, sídlící na Štefánikově třídě v našem městě.

Hugo Marom přijal pozvání organizátorů na zahájení této výstavy a já jsem 
měl tu čest se s ním při jeho návštěvě dvakrát setkat. Večer před zahájením vý-
stavy při besedě pořádané Židovskou obcí Brno a následujícího dne na verni-
sáži výstavy. Žijící veterány bojů za svobodu a nezávislost reprezentoval vedle 
Huga Maroma i generálporučík Emil Boček, Brňan žijící v Bystrci. Na vernisáži 
vedle nejvyšších představitelů města Brna a  Jihomoravského kraje, letectva 
Armády ČR a za účasti primase českého, kardinála Dominika Duky, měl Hugo 
Marom příležitost se slovně přihlásit k odkazu pilotů bojujících proti nacismu 
a  bezpráví. Jeho slova pronesená stále perfektní češtinou, stejně jako zpěv 

České národní hymny na  závěr vernisáže, svědčila o  jeho celoživotním čes-
kém vlastenectví. Odešel člověk, před jehož životem a památkou je třeba se 
hluboce sklonit. 

Věřím, že návrh na udělení čestného občanství našeho města Hugu Ma-
romovi-Meislovi bude vyslyšen a jeho jméno přibude k mnoha velkým a vý-
znamným předchůdcům, nositelům této pocty. Čest jeho památce!

Ivan Koláčný

Je to již několik desítek let, co pan Ing. arch. Pavel Krchňák navrhoval a rea-
lizoval sídliště v Řečkovicích a komponoval Horácké náměstí jako Poslední po-
zdrav Vysočiny Brnu. Bludné balvany umístěné na zelených plochách, typická 
výsadba stromů a keřů, nádherná socha od mistra Marka s mottem „Já se tam 
vrátím...“ a další prvky tuto jeho tvůrčí ideu po letech bohatě naplňují.  I když 
sídliště bylo projektováno ve složité době různých omezení, tak se nakonec 
podařilo prosadit a realizovat také na svou dobu solidní základní vybavení pro 
občany, kteří se v 70 létech začali do sídliště stěhovat.

 Koncem 70. let se sídliště dočkalo také nákupního centra Vysočina (pro-
jektovala ho pí Ing. arch. Vlasta Steinhauserová), které se stalo součástí kom-
plexní vybavenosti sídliště a které poskytovalo řadu potřebných služeb pro 
občany. 

O tom, v jakém stavu jsou jednotlivé objekty nákupního centra Vysočina 
(dále NC) v  současnosti, si může udělat obrázek každý občan sám. Hlavně 
pozná, kdo je vlastníkem jednotlivých objektů, tedy jak se o jejich fungování 
(poskytování služeb a údržbu) stará. Tak na příklad objekt při zastávce MHD 
Horácké náměstí, ve kterém byly umístěny služby České spořitelny, prodejna 

Raviola a další služby, je již dlouhodobě ve špatném stavu, který trvá několik 
let. Tento objekt patří státu, který je zastoupen Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), spadajícím pod Ministerstvo financí 
ČR. Starost ÚZSVM o tento objekt není na potřebné úrovni. Budova vyžaduje 
kompletní rekonstrukci, kterou stát nehodlá realizovat, neboť se chce celého 
objektu zbavit formou výběrového řízení na  odprodej novému vlastníkovi. 
V září loňského roku byla na postup brněnského pracoviště ÚZSVM, které má 
objekt na starosti, podána stížnost. Odbor kontroly ÚZSVM stížnost na stav 
objektu a postup úřadu prošetřil a ve svém závěru konstatoval, že objekt NC 
potřebuje komplexní rekonstrukci, kterou by měl provést nový vlastník, vzešlý 
z  výběrového řízení. Pro občany Řečkovic je to zpráva zvlášť špatná, neboť 
navrhované výběrové řízení na nového vlastníka objektu naráží na dosud ne-
dořešené právní otázky, které dlouhodobě analyzuje a vyhodnocuje brněnské 
pracoviště ÚZSVM. Může to trvat dlouhou dobu a občané - daňoví poplatníci 
- právem mohou ztrácet důvěru ve státní instituci. V tomto směru bude nutné 
vyvinout iniciativu nejen z pozice naší městské části, ale i občanů, aby tomu 
tak nebylo.

Zcela jiný přístup k řešení problémů NC Vysočina, než má brněnské praco-
viště ÚZSVM, zaujímá vedení řečkovické radnice. Usiluje o fungování celého 
komplexu tak, jak to navrhoval Ing.  arch. Krchňák. V  současné době řečko-
vická radnice financuje úpravy prostor a  zeleně v  areálu nákupního centra 
a usiluje jeho celkové oživení. Určitě se občané dočkají obnoveného nádvoří 
se vzrostlými stromy a vkusnou novou dlažbou, která zkrášlí prostranství před 
novou restaurací Favorit a Billou. Na první pohled je vidět rozdíl v aktivitě rad-
nice a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To, že ÚZSVM stále 
analyzuje a vyhodnocuje problém objektu NC, je pro občany Řečkovic velmi 
málo. 

Jiří Podlucký a Bohumil Král

Několik vět k nákupnímu centru Vysočina v Řečkovicích

Pohled na nezastavěnou oblast dnešního NC Vysočina ze 70. let 
(foto Bohumil Král)

Placená inzerce
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Vzpomínka na Oldřicha Komárka
Lidová rčení, například „smrt si nevybírá, musíme tam každý“ atd., jsou 

pravdivá a  dosud s  tím nikdo nic nenadělal. Je také prokázáno, že koncem 
roku a před Vánocemi umírá víc lidí než v jiném období roku. Také my v naší 
městské čtvrti jsme museli zaznamenat jednu smutnou událost. V listopadu 
2017 zemřel řečkovický rodák pan Oldřich Komárek. Bydlel a  vyrůstal hned 
u později zaniklého řečkovického rybníka v rodinném domku. Později se pře-
stěhoval do  nové bytovky, rovněž v  Řečkovicích. Pro jeho rodinu byla jeho 
smrt samozřejmě smutnou událostí. Já jsem Oldřicha vnímal lidským a spor-
tovním pohledem jako vynikajícího šermíře tehdejší ZJŠ Brno a později Zbro-
jovky, kde také pracoval v obchodním oddělení. Vzhlíželi jsme k němu všichni 
s velkým obdivem, vždyť byl několikanásobným mistrem republiky ve fleretu 
a  poté v  šavli, a  to jak v  jednotlivcích, tak i  v  družstvech. Sklízel také velké 
úspěchy na mezinárodních turnajích. Byl také jedním z posledních pamětníků 
sportovní disciplíny - šermu bodákem (mimo fleret, kord a  šavli). Byl jsem 
svědkem jedné z  posledních exhibicí s  touto zbraní. Později tato disciplína 
zanikla. Také jsem měl štěstí, že Olda (chtěl, abychom mu my mladí tak říkali) 
byl jedním z mých trenérů, který pozitivně ovlivnil nejen můj sportovní růst. 
Nezištně a obětavě rozdával nejen cenné rady, ale i materiální pomoc – vzhle-
dem k tehdy nedostatkovým sportovním zbraním. Dnes dovedu ocenit to, co 
pro něho muselo znamenat darování šavle, se kterou získal mnoho mistrov-
ských titulů. Bez mrknutí oka ji daroval potřebnému. Na taková gesta od srdce 
se nedá zapomenout. K jeho povaze také patřila skromnost, vlastnost, která je 
vlastní lidem, kteří toho hodně dokázali. O jeho velkých sportovních úspěších 
věděla snad jen jeho rodina a my sportovci. Také víme, že nikdy nedokázal říci 
„nevím“, „neznám“, „nedám“. Tato slova snad ani neznal.

Pan Oldřich byl pochován do rodinného hrobu na řečkovickém hřbitově, 
kde se s ním rozloučila jeho rodina, přátelé a také kamarádi sportovci, kteří 
mu vděčí za hodně.   

Pavel Roháček

Nabídku našich akcí a táborů s podobnostmi najdete  
také na našem webu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVATEl,   
20. 8. - 24. 8. 2018, 7:30–16 hod.
Pro školáky. Každý den budeme cestovat  (vlak, bus) a navšívíme 
zajímavá místa našeho kraje.
Cena: 1700 Kč/týden. Je nutno si předem na našem webu rezervovat 
místa.  
TOČENÍ  NA KRUHU, individuální domluva 
Základy točení na kruhu i pokročilejší postupy. Pro dospělé a starší 
děti od 10 let. Na termínech je potřeba domluvit se s lektorkami.
Zora Moudrá, 776 294 388, zora.moudra@gmail.com
Renata Zajíčková, 731 313 461, rencazaj@gmail.com
KURZY PŘÍROdNÍ KOSMETIKY,   
10. 2. nebo 10. 3. 2018
Pro dospělé a starší děti cca od 11 let (hlavně slečny).  
Přijďte si vyrobit zdravotně nezávadé krémy, tělová mléka, šampony 
nebo třeba zubní pastu... Zjistíte, jak na to, a dozvíte se spoustu 
zajímavých informací i s recepty.
Přihlašování, program a více info: R. Balcarová, 603 512 715, radka.
balcarova@gmail.com.

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

Zleva: MUDr. Milan Peštál, MUDr. Jindřich Leypold, MUDr. Boh. Popelář, kapitán 
Oldřich Komárek, mistři republiky v roce 1970 v šavli družstev

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v měsíci únoru 2018:
19. 2. v 18 h., sál školy

Žákovský koncert
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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V  prosinci těsně před Vánocemi jsme se všichni těšili 
na koncert nazvaný Vánoční rozjímání, ve kterém měl vystou-
pit herec Divadla na Vinohradech pan Petr Kostka a  sólista 
opery Národního divadla v  Praze pan Zdeněk Plech. Jako 
organizátoři jsme byli potěšeni nejen tím, že můžeme tako-
vý koncert připravit, ale i nevšedním zájmem veřejnosti, Měli 
jsme již zarezervovanou většinu míst ve Sboru Páně. Bohužel 
se ale vyskytly nečekané okolnosti. Pan Zdeněk Plech one-
mocněl a  my jsme během 24 hodin museli koncert zrušit. 
Za  organizátory mohu říci, že jsme si prožili vskutku perné 
chvíle, kdy jsme se snažili o zrušení koncertu informovat po-
mocí webových stránek, sociálních sítí, telefonicky či osobně 
co nejširší veřejnost. Bohužel jsou věci, které neovlivníme. 

Něco jsme ovšem přece jen ovlivnit mohli, a proto jsme se 
pokusili nalézt vhodný termín pro nový koncert. Výsledek našich snah je ten, 
že můžeme ctitele obou umělců pozvat na vystoupení pod názvem „Hudba 
a slovo“, které se bude konat v neděli 18. února 2018 v 19:00 hod. ve Sboru 
Páně CČSH, Vážného 6, v Brně–Řečkovicích. V rámci koncertu zazní písňové 
cykly v interpretaci pana Zdeňka Plecha a texty z pokladnice naší i zahranič-
ní literatury v podání pana Petra Kostky. Během koncertu vystoupí dále po-
sluchačka 2. ročníku JAMU Mariana Ambrožová (zpěv) a doc. Jan Král (klavír, 
varhany).

 Nebudeme se o našich hostech více rozepisovat, protože lze podrobné 
informace dohledat v  prosincovém čísle ŘEČI. Nám nezbývá nic jiného než 
všechny co nejsrdečněji na tento ojedinělý kulturní projekt pozvat.

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

V únoru vás čekají otevřené lekce v našich kroužcích.
Zumbabwe s Klárkou: úterý 17:30–18:30 hodin 
Cena: 1000 Kč/pol.
Hodina plná tance, her a dalších různých tanečních stylů,  
například: aerobic, hip hop, salsa.
Kroužek Funkčního sebeobranného karate:  
kdy: čtvrtek 17:00 až 18:30 hodin
Účastníci kroužku se učí vyhnout střetu s agresorem a dále  
dovednostem sebeobrany technikou FUSEKA  
(viz např.: http://www.fkkn.cz). V přátelském kolektivu děti  
zajímavou formou posílí svoji tělesnou kondici i sebevědomí.  
Přihlášením do kroužku se účastníci zároveň stávají členy organizace 
FUSEKA Česká republika s ročním členským příspěvkem 2000 Kč, 
hrazeným zvlášť.
Vede Jakub Oulehla, tel. 737 057 866.
Kontakt: jakub.oulehla@seznam.cz
Výtvarka pro kluky „Nerušit! Pracujeme“:   
pondělí 17:00–19:00 hodin, cena: 1000 Kč/pol.
Netradiční a veselá výtvarka pro kluky, spousta zajímavých výtvarných 
projektů a tvoření.
Kuchtík s Galinou: středa 15:00–17:00 hodin 
Cena: 1300 Kč/pol.
O tom, že vaření může být zábava, vás v kroužku přesvědčí Galina. 
Poznáte vůni indické kuchyně a taje japonských chutí, i tradiční česká 
jídla překvapí svojí hravostí a nápaditostí.
Šperky s Ivčou: středa 17:30–19:00 hodin
Cena: 1000 Kč/pol.
Rádi doma tvoříte a vyrábíte šperky, ale nevíte si rady,  
jak komponenty použít a kombinovat?
Došla vám inspirace? Kroužek je určen pro samostatné slečny,  
ale i jejich maminky a babičky.
Celou nabídku kroužků najdete na našich webových stránkách.
Šperkařská dílna pro začátečníky
Kdy: pátek 23. 2. od 17:30–19:00 hodin
Cena: 100 Kč, nutno nahlásit se nejpozději 21. 2.
Z akce si odnesete vlastnoručně vyrobený šperk z korálků  
a šperkařských komponentů.
Zvládnete základy ketlování a používání kleští.
Šperkařská dílna pro začátečníky
Kdy: středa 28. 2. od 9:30–11:00 hodin a odpoledne ve středu  
28. 2. od 17:30–19:00 hodin
Cena: 100 Kč, nutno nahlásit se nejpozději 26. 2.
Jarně laděná dílna s cílem je vyrobit si originální brož na kabát,  
sako nebo tašku.
Možno využít i jako dekoraci na jarní věneček z pediku.
Dílny jsou určeny pro všechny děti a starší slečny v doprovodu  
maminek i babiček (i samostatně).
Workshop výroby Kokedam: 17. 2. 2018. Kdy: 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.
Karneval s Klubem Frikulín: 21. 2. 2018.  
Kdy: středa, čas: 9:30–11:30 hodin 
Cena 100 Kč/dítě
   Akce je určena pro děti do 2 let, možnost doprovodu rodičů,  
menší děti jen s rodiči. Písničky, tancování, hry, říkanky, vyrábění 
masek, pečení koblížků.

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

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER | 20. února 2018 v 18:00
PĚVECKÝ KONCERT | 21. února 2018 v 17:30

P. Kostka a Z. Plech v Řečkovicích

Horácké náměstí je Férová škola
Jako každý rok i letos se pod záštitou žákovského parlamentu na ZŠ Ho-

rácké náměstí konal v  posledním předvánočním týdnu jarmark, na  kterém 
prodávali žáci své výrobky. Každá třída si může vždy zvolit svoji prodejní stra-
tegii. Na jarmarku tak můžou žáci, jejich rodiče i širší veřejnost koupit vánoční 
ozdoby, přáníčka a drobné dárečky.

V souvislosti s touto aktivitou je u žáků rozvíjena matematická gramotnost. 
Žáci totiž výdělek z jarmarku rozdělí na tři části. Část peněz věnují na zvelebe-
ní školy a část na aktivity pro svoji třídu. U žáků je zároveň pěstována kompe-
tence pomoci druhým, protože část peněz věnují i na charitu. 

Zahájení letošního jarmarku bylo ovšem netradiční. Naše škola totiž ob-
držela od Ligy lidských práv certifikát Férová škola. Toto ocenění jsme získali 
na základě vyhodnocení dotazníků, otevřeného přístupu k rodičovské veřej-
nosti a využívání moderních výukových metod. Získání certifikátu není samo-
zřejmostí a neplatí, že každá škola, která o něj zažádá, je automaticky oceněna.  

Toto uznání naše škola s radostí přijala a váží si toho, že může patřit nejen 
mezi základní školy tvořící síť brněnských otevřených škol, mezi školy s dal-
tonskými prvky výuky, hodnotovým vzděláváním, s výukou matematiky pod-
le profesora Hejného, ale i mezi Férové školy. 

V současné době se pedagogové v rámci dalšího vzdělávání seznamují 
s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování, zkráceně FIE. Tato 
metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se a umožňuje rozvíjet učební po-
tenciál jedince. Žákům jsou prozatím nabízeny kroužky, kde se pracuje právě 
touto metodou. Postupně budeme usilovat o  větší prosazení této metody 
do výuky. Z toho důvodu nabízíme pro příští školní rok FIE jako volitelný před-
mět.

O výukových metodách i pozitivní atmosféře na naší škole se můžete při-
jít přesvědčit na den otevřených dveří 17. května 2018. Více informací o naší 
škole naleznete také na nových webových stránkách www.zshoracke.org, fa-
cebooku Horácké je otevřená škola, popř. na instagramu zs_horacke_13. 

Roman Růžička
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Prosinec s Českou poštou
Čtenáři, kteří před Vánocemi měli co do  činění s  poštou, mi jistě dají 

za  pravdu, že s  Českou poštou se člověk věru nenudí. Přes včasné předání 
z  tiskárny a  všechna smluvní ujednání probíhala distribuce prosincového 
vydání zpravodaje Řeč s několikadenním zpožděním až do poloviny měsíce. 
S ohledem na všeobecný předvánoční kolaps služeb České pošty jsme se sna-
žili situaci pochopit a byli jsme rádi, že vánoční vydání dorazilo k lidem ještě 
do Vánoc. 

S ohledem na odstávku tiskárny přes Vánoce bylo lednové číslo Řeči při-
pravováno s větším předstihem a do skladů pošty byly vytištěné zpravodaje 
přivezeny těsně před Štědrým dnem. Říkal jsem si, že by bylo skutečně hlou-
pé, kdyby lidé obdrželi opožděně prosincovou Řeč v polovině měsíce a za dva 
týdny, tedy na konci prosince, dostali předčasně už lednovou Řeč. Do zakáz-
kového listu jsme tedy velmi výrazně uvedli požadavek na roznos zpravodaje 
od 2. ledna 2018. Protože nás provázely jisté pochybnosti o fungování našeho 
distributora, pojistili jsme tento náš standardní požadavek ještě e-mailem vel-
mi ochotné obchodní manažerce České pošty. Když jsem 29. prosince našel 
ve schránce lednovou Řeč, málem mě museli křísit. 

K rukám obchodní manažerky jsem zaslal stížnost na špatně provedený roz-
nos zpravodaje. Ing. Stejskalová ve své odpovědi mimo jiné uvedla: „Šetřením 
bylo zjištěno, že u dvou listovních doručovatelů byl roznos proveden již 29. 12. 
2017. Tedy před termínem roznosu. Při kontaktování dvou daných doručovatelů 
bylo zjištěno, že chtěli předat pracoviště s co nejmenším počtem RIPM k doručení, 
a proto Zpravodaj ŘEČ doručili před termínem roznosu, oba doručovatelé ukon-
čili pracovní poměr u České pošty, s. p. k 31. 12. 2017.“ Namítl jsem, že dřívější 
roznos musel být u více než dvou uváděných řečkovických okrsků, protože já 
bydlím na Mokré Hoře. V následující reakci paní inženýrka uvedla: „Na základě 
Vašeho sdělení jsem nechala prověřit i roznos v Mokré Hoře, zda bylo doručeno 
před termínem roznosu. Paní vedoucí příslušného depa zjistila, že opravdu došlo 
k  pochybení další ze stálých pracovnic a  vyvodila z  tohoto pochybení patřičné 
důsledky. Bohužel příslušná dodejna pro Řečkovice, Mokrou Horu, Královo Pole je 
nyní ve velké personální krizi a všemi silami se snaží zajistit kapacitně doručová-
ní. Zpravodaj ŘEČ zaměstnanci dodejny v dobré víře roznesli předčasně, protože 
se mylně domnívali, že to bude v dobré víře. Vedoucí dodejny i doručovatelé byli 
opakovaně poučeni o nutnosti dodržování sjednaného termínu roznosu. Nastalé 
situace velice litujeme a za způsobené nepříjemnosti se Vám zdvořile omlouváme. 
Celá záležitost byla s vedoucími pracovníky specializované dodávací pošty Depo 
Brno 73 důrazně projednána a zároveň byla neprodleně přijata opatření k zabrá-
nění opakování tohoto nedostatku. Vůči odpovědným doručovatelům bylo po-
stupováno v souladu s vnitřními směrnicemi.“

Doufejme, že náprava nedostatků nebude znamenat to, že si na dodejně 
zafixují, že pokud dodají do Řečkovic zpravodaj brzy, bude zle, a tak budou 
roznos v dobré víře zpožďovat.

Oliver Pospíšil, místostarosta

Zdeňka HAVRÁNKOVÁ 97 let
Růžena MERTOVÁ 96 let
Růžena ALBRECHTOVÁ 94 let
Marie BASTLOVÁ 93 let
Libuše MAHOVSKÁ 91 let
Jan HOMOLKA  90 let
Věra DAŠKOVÁ 85 let
Rudolf ŠTĚPÁNEK 85 let
Helena BRYCHTOVÁ 85 let
Otto DVOŘÁK 85 let
Olga HEGEROVÁ 85 let
Jiřina KOLÁŘOVÁ 85 let
Zdena MEZEROVÁ 80 let
Eva MOUTELÍKOVÁ 80 let
Ludvík HUDEC 80 let
Zdeněk SVOBODA 80 let
Františka VÁLKOVÁ 80 let
Ludmila NAVRÁTILOVÁ 80 let
Liliana ŠEVČÍKOVÁ 80 let
Marie KUČEROVÁ 80 let
Bohumil SLANÝ 80 let
Marie JANOŠKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – leden 2018

Restaurace	TUKAN,	Böhmova	1077/13,	621	00	Brno,
	tel.:	541	229	666,	email:	info@formanka.net,	www.tukan.cz

PÁTEK:
 

COCKTAIL
75,-

SOBOTA:
 

FISH&CHIPS
150,-

STREDA:
 

BONE STEAK 
250,-

500g

HAPPY DAY 
EVERY DAY

ÚTERÝ:
 

STAROBRNO 
25,-

0,5l

PONDELÍ:
 

KOLENO  
250,-

2200g

CTVRTEK:
 

TATARÁK 
190,-

150g

NEDELE:
 

BURGER
150,-

ZVE VÁS NAŠE 

NOVÁ OBSLUHA

Placená inzerce

Na řečkovické zabijačce
V sobotu 20. ledna se hned od 9 hodin ráno začala v areálu bývalého pivo-

varu za radnicí tvořit slušná fronta. Důvodem nebyly banány ani jiné exotické 
ovoce, ale poctivá domácí zabijačka. Jitrnice, tlačenku, klobásky nebo klasickou 
zabijačkovou polévku připravil dlouholetý kuchař Svatovavřineckého dvora 
Karel Malana. Ve 14 hodin bylo vyprodáno, spokojení návštěvníci si odnesli 
výrobky v souhrnu z více než půl tuny masa. Věřím, že se podařilo založit další 
pěknou tradici.
 Martin Otčenášek 
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PLACENÁ INZERCE
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

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

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

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

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

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

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 .

Zámecké kadeřnictví-Salon Ivy Bouzkové, Ječná 6. Kadeřnické 
služby – poradenství – minikurzy líčení a relaxace nejen pro ženy.  
Tel: 725857426, www.zamecke-kadernictvi.webnode.cz

PRONAJMU garáž na ul. Ječná, T: 732 889 523

HODINOVÝ MANŽEL s dětmi 6 a 8 roků hledá pronájem bytu 
2+1 nebo 3+1 v RD nebo menší RD se zahradou nebo zahrádkou 
v Řečkovicích, Mokrá Hora, Královo Pole, Medlánky, Ivanovice  
dlouhodobě. Nabízím možnost provádění oprav i většího rozsahu 
dle domluvy nebo správu objektu. Děkuji za nabídku.  
Tel.: 603 510 009 email: bambussip@volny.cz.  
Zn. Od sklepa po střechu.

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

HLEDÁM k podnájmu byt 1+kk, 1+1 (i v rodinném domě) 
pro jednu osobu v Řečkovicích. Tel: 728 407 692

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

VYMĚNÍM byt 2+kk+garáž v lokalitě Duhová Pole za 3+kk+garáž+ 
sklep nebo větší plus doplatek taktéž v lokalitě Duh. Pole. Nebo 
koupím a prodám. Nejsem RK. Kontakt: mob.: 776 288 595.

HODINOVÝ MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou 
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

VYMĚNÍM OB 2+kk na Vinohradech za větší. Tel.: 608 070 949

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

PŘENECHÁM urnové hrobové místo, které končí 3/2018  
v Brně-Řečkovicích a prodám k tomu pomník za cenu 1500 Kč 
nebo dohodou. Tel.: 739 843 573

Od  loňského jara Brno postupně připravovalo novou vizi a  strate-
gii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument 
města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v  prosinci 2017 
schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, v ja-
kém ho chceme předat budoucím generacím.

Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a roz-
pracování spolupracovalo více než 200  odborníků z  univerzit, firem, nezis-
kového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců 
politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá 
hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné 
indikátory. Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude 
Brno v roce 2050? Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se 
zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinujícím různé druhy 
dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně do 45 minut. Lidé se 
budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným 
standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového 
zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv 
na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem.  

Co bude dál? Schválenou vizí a strategií #brno2050 práce nekončí. Z hle-

diska hokejové terminologie jsme v  závěru první třetiny. V  současnosti se 
pracuje na detailnějším rozpracování, který určí, co je konkrétně v Brně nej-
důležitější realizovat v příštích 10 letech. Na jaře začne příprava Akčního plá-
nu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky. Nejdříve 
však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání 
s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata 
a další aktivity pro zapojení obyvatel města. První veřejné debaty se uskuteč-
ní v březnu. Na té první bude diskutována elektronizace správy města. V této 
souvislosti si například zkuste odpovědět na otázku. Máte již svůj online účet 
Brno iD? Že nevíte, o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes 50 000 Brňa-
nů. Jedná se o  jedinečný městský projekt v  rámci Smart City v  Evropě.  
Více o Brno iD a  o  jednotlivých funkčních aplikacích najdete na   
www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se do nejen do další fáze tvorby #brno2050. 
Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde  
najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.

Ing. Jaroslav Kacer,  
náměstek primátora pro oblast Smart city

Úspěchy a plány „chytrého“ Brna

Placená inzerce
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Sportovní program na ÚNOR:
Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. liga muži (stadion Srbská) 
24. 2. Zbrojovka Brno : Olomouc 15:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Basketbal - ŽBL (nová hala) 
17. 2.  KP Brno : SBŠ Ostrava 15:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
VKKP Brno, nadstavbová část 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Volejbal – Extraliga mužů (nová hala) 
10. 2.  Brno : Příbram 18:00 hod. 
aktuálně na: www.volejbal-brno.cz

Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
17. 2.  KP Brno : Zubří 17:00 hod. 
24. 2.  KP Brno : Strakonice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
16. 2.  Helas Brno : Litoměřice 19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
18. 2.  Bulldogs Brno : Česká Lípa 17:00 hod. 
25. 2.  Bulldogs Brno : Mladá Boleslav 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději do 12. 2. na adresu 
foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportareál Družstevní

TIP MĚSÍCE:
5. liga smíšených družstev v badmintonu 
Pořadatel: BC SmartLife Řečkovice 
Termín: sobota 24. 2. 2018 
Místo: badmintonová hala Jehnice, Blanenská 3a
10:00 hod. BC SmartLife Řečkovice : Badminton FSpS MU C 
 Sokol Židlochovice B : SKP Kometa Brno RC badminton D
12:15 hod. BC SmartLife Řečkovice : Sokol Židlochovice B 
 Badminton FSpS MU C : SKP Kometa Brno RC badminton D

SK Řečkovice má nový výbor
Dne 19. 1. 2018 se v prostorách restaurace Na Hřišti konala valná 

hromada členů fotbalového oddílu SK Řečkovice. Přítomen byl i sta-
rosta naší městské části Mgr. Bc. Marek Viskot, který přítomné členy 
seznámil s okolnostmi a možnými termíny realizace umělého povr-
chu namísto stávajícího pískového hřiště. Na  programu valné hro-
mady byla mj. i volba nového devítičlenného výboru SK Řečkovice. 
Novým předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda Martin Jelí-
nek, jeho zástupcem se stal Jaroslav Rousek ml. V novém složení chy-
bí kvůli zdravotním problémům, pracovním povinnostem či jiným 
skutečnostem několik letitých funkcionářů – dlouholetý předseda SK 
Jiří Prchal, obětavý „inventář“ Josef Olša s Jaroslavem Čížkem a rov-
něž organizační pracovník Zdeněk Dvořáček. Jménem našeho oddílu 
jim všem děkuji za obětavou, poctivou a především záslužnou práci 
a popřát jim do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní opti-
mismus. Pevně věřím, že srdečný vztah k oddílu jim nadále zůstane.

Za SK Řečkovice 
 Mgr. Martin Král, člen výboru

Hledáš smysl života? Ptáš se, co bude po smrti? Jak odpustit? 
 Kdo je to Ježíš? Může mít pro nás dnes Ježíš nějaký význam? 

A co je to vlastně to křesťansví? 

Na tyto a další otázky může odpovědět 

kurz Alfa na Ořešíně 

 

Přijď se ptát a dozvídat. 
Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života.  

 

Kurz tvoří jedenáct večerů a jeden společný víkend. Každý večer obsahuje: 
Večeři – každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu  příležitost 
vzájemně se seznámit. Jste zváni. 

Promluvu - na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.   

Diskusi ve skupinkách- naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, 
žádná otázka není nemístná ani nevhodná.  

Jednotlivé večery kurzu Alfa (19:00 – cca 21:30): 
Kdo je to Ježíš?  Proč Ježíš zemřel? 
Jak získat víru? Proč a jak číst Bibli? 
Proč a jak se modlit? Jak odolat zlému? 
Jak nás Bůh vede? 
Jak mluvit s druhými o víře? 
Společný víkend, témata o Duchu svatém 
Uzdravuje Bůh i dnes? 
A co církev? 
Závěrečná slavnostní večeře 
 
Kurz proběhne v termínu 
od 15. března do 24. května 2018. 
Setkání je vždy ve čtvrtek 
od 19:00 do cca 21:30 
 

Kurz bude probíhat na obecním úřadě na Ořešíně 
pod záštitou Římskokatolické farnosti 

sv. Vavřince v Řečkovicích 
Hlašte se na: vecere.vavrinec@email.cz, nebo na tel. čísle 737 160 327. 

Kurz je bezplatný, případně za dobrovolný příspěvek. 
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Poslední školní den roku 2017 začal pro žáky a  některé vyučující na  ZŠ 
Horácké náměstí brzkým ranním vstáváním a skončil návratem na hlavní br-
něnské vlakové nádraží v sobotu 23. prosince v  nočních hodinách. Měli jsme 
tak za sebou přibližně devatenáct hodin trvající akci jménem Kometa expres. 

Akce se mohli zúčastnit žáci naší školy, kteří splňovali určitá kritéria. Akce 
byla tedy určena dětem, které chodí do sportovních tříd, mají řádně zaplace-
né příspěvky v TAK HELLAS a pravidelně se aktivně podílejí na příběhu svého 
sportovního života, ať už v TAK HELLAS, nebo v jiném sportovním klubu. Ne-
méně důležitým aspektem bylo samozřejmě i svolení rodičů. Nakonec jsme 
tedy vytvořili fanouškovskou buňku čítající 27 dětí a 6 dospělých jako dopro-
vod. 

Speciálně vypravený vlak, vezoucí hráče, trenéry, děti a fanoušky Komety 
k extraligovému zápasu na Spartu, vyrazil od DRFG Areny několik minut před 
polednem. Celkem vezl přes 1100 lidí, vybavených čepicemi a šálami v desig-
nu celé akce. Patnáct vagonů Kometa expresu se dalo do pohybu za velkého 
zájmu Brňanů. Stovky zvědavců se přišly podívat k aréně, další velké množství 
přihlížejících sledovalo vlak proti své vůli v  dlouhých kolonách podél kolejí 
v centru města, kudy vlak pomalu projížděl. Většina motoristů to brala s hu-
morem, vlak si  řidiči v kolonách fotili, natáčeli nebo na něj mávali. „Co to ří-
káte?“ A z vlaku se ozývalo: „Kometa dnes vyhraje!“ Za zábradlím stály hlavně 
děti, pro které byl odjezd vlaku velkým zážitkem. Expres vyjel směrem k br-
něnskému Dolnímu nádraží, kde měl naplánovanou pauzu před finálním od-
jezdem do Prahy. V jednom z vagonů jely i legendy Komety, tedy hráči, kteří jí 
v nejslavnějším období pomáhali k mistrovským titulům. Soupravu táhla spe-
ciálně polepená lokomotiva. „To je lidí, jako když odjížděl Titanic,“ komentoval 
zájem kolem odjezdu vlaku jeden z kolemjdoucích. „Tak snad to nedopadne 
stejně,“ odpovídal mu muž vedle něho. Celý Kometa expres se svými patnácti 
vagony měřil více než 400 metrů. Vstupenky všem cestujícím zajistil jako vá-
noční dárek brněnský klub. Kometa tak na Spartě měla velkou diváckou pod-
poru, jak je tradicí, když Brňané hrají výjimečné zápasy v O2 areně. 

Na nádraží v Praze jsme přijeli po třetí hodině odpoledne, ale hrálo se až 
od půl sedmé. Časovou rezervu jsme využili k návštěvě OC Galerie Harfa, kde 
jsme se před zápasem občerstvili. 

Samotné hokejové utkání proběhlo za  unikátní návštěvy několika tisíců 
příznivců Komety. V Praze se tak podařilo vytvořit téměř domácí atmosféru, 
která bohužel brněnským hokejistům k výhře nepomohla. Nicméně z Prahy 
jsme všichni odjížděli naplněni mnoha zážitky, na které budeme vzpomínat 
celý život. Akce to byla velmi náročná, proto jsme byli všichni rádi, že jsme 
zase v Brně. 

Lukáš Novák,  
Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice za  podpory městské části Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora pořádá ve dnech 23.-24. 2. 2018 turistický pochod 
ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY.

Černohorské šlápoty jsou jedním z prvních letos pořádaných turistických 
pochodů. Tato akce je připravena pro příznivce předjarních pochodů maleb-
nou přírodou v oblasti táhnoucí se od severního okraje Brna až k Černé Hoře. 
Trasy vedou převážně po turistických značkách hlubokými lesy i polními ces-
tami s mnohými čarovnými místy. Pochod má každý rok jiný ráz. Některý rok 
turistům praskají pod nohama krystalky sněhu, jiný rok se účastníci mohou 
kochat již probouzející se přírodou. 

Trasy 16. ročníku mezinárodního pochodu IVV v délkách 4, 8, 14, 24, 34, 45, 
54 a 102 km vedou převážně po turistických značených cestách brněnským 
masívem a Adamovskou vrchovinou až k Černé Hoře. Černohorské šlápoty vás 
provedou malebnou krajinou s četnými přírodními i kulturními zajímavostmi 
a památkami.  Turisté zavítají mimo jiné do Zamilovaného hájku, na vrchol Vel-
ká Baba, Kuřimskou horu, rozhlednu Zlobice s možností návštěvy kozí a ovčí 
farmy, do Lelekovic s  plastikou Lelkovadlo pod Babím lomem, Adamova se 
zříceninou Nový hrad, do Vranova s poutním kostelem a klášterem. Na trasách 
také turisté najdou řadu lesních pomníčků, studánek a památníků.

Start a  cíl – areál bývalého pivovaru v  Řečkovicích, Palackého nám. 9a, 
na startu i v cíli dostatek teplého i studeného občerstvení.

Informace: MVDr. František Pokorný
email: pokorny.mvdr@gmail.com, www.kct.cz

S Horáckým náměstím na Kometu

ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY Sokol  Řečkovice  
v jubilejním roce 2018

Nad rámec své běžné pravidelné tělocvičné činnosti (zahrnující 
všestranná cvičení rodičů s  dětmi, předškoláků, žáků a  žákyň, florbal, 
aerobik žen, rekreační míčové hry, stolní tenis, karate), výkonnostní od-
bíjené mužů, reprezentační krasojízdy a  řady společenských akcí, které 
zajišťují hudební skupiny, taneční skupiny a  divadelní soubor, se bude 
naše jednota také podílet na oslavách jubilejního roku 2018. 

V  letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky, se ve dnech 1.-6. července 2018 koná největ-
ší sokolská akce, XVI. všesokolský slet v Praze. V naší tělocvičné jednotě 
nacvičujeme tři skladby hromadných vystoupení. Skladbu Ženobraní na-
cvičuje 17 cvičenek pod vedením sester Gabriely Gutové a Evy Janovské. 
Na druhou skladbu Spolu, která je symbolická pro letošní výročí (je spo-
lečným vystoupením českých a slovenských sokolů), se v naší sokolovně 
připravuje 12 žen pod vedením sestry Zdeňky Zahrádkové. Třetí skladbu 
Noty nacvičuje 8 předškolních dětí s jednou cvičitelkou na ploše, kterou 
je sestra Irena Zahrádková. Hlavnímu pražskému sletu budou předcházet 
v celé republice slety župní. Všechny sokolské župy Jihomoravského kraje 
se sejdou v Brně dne 10. června na stadionu Sokola Brno I. Průvod cvi-
čenců projde od seřadiště u Besedního domu ulicí Solniční a Kounicovou 
na cvičiště.

V podzimním období, ve kterém budou vrcholit oslavy stoletého vý-
ročí, připravujeme besedu o našich legiích v období 1. světové války a vli-
vu sokolských idejí při jejich utváření a spolupůsobení v prvních letech 
nové republiky. Jubilejní den 28. říjen oslavíme společně s občany naší 
městské části u památníku obětí obou světových válek v parku na Palac-
kého náměstí.

V sobotu 17. listopadu se bude konat u pietního místa v sokolovně 
vzpomínková akce, Připomeneme si Den boje studentů za svobodu a de-
mokracii a společně uctíme památku obětí totalit v naší vlasti.

Společenská část   jubilejního roku naší republiky bude ukončena 
v prostorách sokolovny dvacátou sedmou Mikulášskou besídkou, připra-
venou společenským odborem Sokola – Řečkovickou třináctkou za pod-
pory naší městské části a již tradiční účastí Soroptimist Klubu Brno s vý-
robky chráněných dílen. 

                                                                        Za TJ SOKOL Brno-Řečkovice                      
Jan Bartoněk a Jiří Růžička
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POZVÁNKY

FOTOOBRÁZKY – OBRAZY
V únoru v Galerii Na radnici přivítáme tři výtvarníky. Náměty z br-

něnských i pražských zákoutí, z venkova, přírody, západy slunce i po-
hledy ze světových velkoměst přináší ve  svých fotoobrázcích paní 
Eva Pilarová a Helena Štefanová, které přepisují vlastním originálním 
způsobem svoje vnímání okolního světa a převádí je do nové tvaro-
vé a barevné podoby, založené na deformaci staveb. Výsledný efekt 
působí abstraktním dojmem. Eva Pilarová společně s Helenou Štefa-
novu se při fotografování vzájemně doplňují. Uvidíme hodně detailů, 
hlavně květiny, a také motýly. 

Třetím vystavujícím je malíř Miroslav Daňhel, krajinář, který 
ve svých dílech prezentuje Vysočinu a Podluží. Používá hlavně akva-
rel a řadí se mezi impresionisty. Nebrání se ani zátiší, figurální kresbě 
či portrétu.

Výstava bude zahájena vernisáží v  úterý 20. února v  17 hodin 
a  potrvá do  neděle 4. března 2018. 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. Přijďte se potěšit poetikou a zvláštní atmosférou 
vystavených prací. Při vernisáži zpěvem potěší Eva Pilarová a zahraje 
Miroslav Daňhel s přáteli.

Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise

Přijďte na besedu 
„Bezpečně na internetu“

Komise sociální a  zdravotní zve všechny rodiče  
školních dětí i seniory na besedu „Bezpečně na inter-
netu“. Připravila ji Městská policie Brno, aby upozor-
nila na nebezpečí, jež mnohým uživatelům interne-
tu hrozí a poskytla návod, jak čelit těmto hrozbám.

Beseda se koná ve  čtvrtek 15. března 2018 
v  17.30 hodin v  zasedací místnosti zastupitelstva 
v  přízemí radnice naší městské části, Palackého  
náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi, předsedkyně komise

KAM nádraží – Řeka, nebo Petrov?
Kde má stát nové brněnské nádraží? Která varianta je lepší 

pro město a  pro lidi? Proč už stávající nádraží nestačí? Vyroste  
v Jižním centru nová čtvrť? Budou do Brna jezdit rychlé vlaky? 
Přijďte na setkání s městským architektem Michalem Sedláčkem  
a jeho týmem, který představí své stanovisko k  modernizaci 
hlavníhonádraží. Dozvíte se hlavní výhody a  nevýhody obou  
variant. Seznámíme vás s tím, jaký bude další postup a jak ovlivní 
stavba nového nádraží vaši městskou část.

Kancelář architekta města Brna připravila v únoru a březnu 
celkem osm setkání v  různých městských částech. Konají se 
vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin. Vstup je zdarma. Jejich seznam  
najdete na  facebooku Kancelář architekta města Brna a  webu 
kamnadrazi.cz.

Nejbližší setkání 
KAM NÁdRAŽÍ – Řeka, nebo Petrov

bude ve čtvrtek 8. 3. 2018  
ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1a, Medlánky.


