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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

BŘEZEN 2019

Vážení spoluobčané,

s příchodem jara se postupně začnou 
rozjíždět investice a opravy v městské 
části. Mezi prvními to budou opravy 
jednotlivých chodníků a  také vybu-
dování nového víceúčelového hřiště 
v Novoměstské ulici. Od několika z vás 

jsem obdržel dotazy na jeho přesnou polohu. Jedná se o lokali-
tu vedle velkého hřiště s umělým trávníkem, na místě bývalých 
asfaltových plácků. Fakticky se jedná o dvě hrací plochy, což je 
patrné z přiložené vizualizace. První je koncipována jako víceú-
čelová, určená primárně na nohejbal a volejbal. Druhá je pojata 
jako polovina tenisového kurtu s  odrazovou stěnou. Smlouva 
se zhotovitelem stavby byla už podepsána a realizace je naplá-

nována ve  lhůtě od  dubna 
do  července. Celkové ná-
klady na  tento projekt činí 
2,5 miliónu korun bez DPH. 

Ukončeny už jsou na-
opak stavební práce spočí-
vající v  zateplení dvou bu-
dov v  Hapalově ulici, které 
v  minulosti tvořily areál 
tehdejší mateřské školy. 
Momentálně zde funguje 
domov pro seniory, pro-
vozovaný organizací Na-
děje, a  Centrum prevence 
společnosti Podané ruce. 
Prostřednictvím zateplení 
obvodového pláště i  stře-
chy a  výměny výplní došlo k  výraznému snížení energetické  
náročnosti obou objektů. Projekt byl spolufinancován z  evrop-
ských fondů v rámci Operačního program Životní prostředí, dále 
pak z rozpočtu města Brna a městské části. 

Začátkem jara bude dokončen také první úspěšný řečkovický 
projekt participativního rozpočtu, kterým je Obnova topolové 
aleje v Zamilovaném hájku. Čeká se už pouze na vhodné počasí 
pro výsadbu. V  této souvislosti bych rád připomněl, že do   
15. května je možné podávat nové návrhy na  letošní rok. Limit 
na  jeden projekt je opět 3 milióny korun, přičemž závěrečné 
hlasování nás čeká tradičně v  listopadu. Budu rád za  dobré 
nápady pro Řečkovice a Mokrou Horu a jejich podporu. 

Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na své 2. schůzi 23. ledna 2019 rada:
● vzala na  vědomí plnění příjmů a  čerpá-

ní výdajů městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora k 31. 12. 2018, 

● schválila záměr pronajmout část oplocení 
OC Vysočina, o  celkové výměře 4,68 m2, 
při ulici Kolaříkově, 

● schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nemovité věci uzavřené dne 1. 6. 2016 se 
společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 
1490/22, 621 00 Brno, kterým se rozšiřuje 
předmět nájmu,

● schválila výzvu k podání nabídky na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Hřiště na  míčové hry při ul. 
Novoměstské“,

● schválila příkazní smlouvu se společností 
ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské 
Ivanovice, 620 00 Brno, jejímž předmětem 
je zastupování zadavatele při zadávání ve-
řejné zakázky „Revitalizace ploch bytové 
zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, 

● schválila výzvu k podání nabídky na plnění  
veřejné zakázky malého rozsahu na  do-
dávky „ZŠ Horácké náměstí 13, Brno –  
bezbariérový přístup, konektivita, revitali-
zace zeleně“, 

● schválila výzvu k podání nabídky na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Plynová kotelna MŠ Kárníkova 4, Brno
-Řečkovice“,

● souhlasila s  umístěním stavby (stánek 
„BURGER ZAKKI“) na pozemku města Brna 
p. č. 2354/1 v k. ú. Řečkovice,

● schválila výzvu k podání nabídky na plně-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce „Opravy chodníků a schodišť 
v roce 2019“,

● vzala na  vědomí rezignaci RNDr.  Ivana  
Koláčného z komise pro přípravu zpravo-
daje ŘEČ ke  dni 5. 12. 2018 a  jmenovala 
členkou komise pro přípravu zpravodaje 
ŘEČ paní Kateřinu Svobodovou,

● schválila uspořádání Vavřineckých hodů 
v roce 2019 ve dnech 9. – 11. srpna a jme-
novala pracovní skupinu pro přípravu 
Vavřineckých hodů 2019 ve složení:

  Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý,  
Dana Filipi, Oldřich Gardáš,  
Marie Jelínková ml.,

● souhlasila s  uspořádáním kulturní akce 
„Řečkovický festival minipivovarů“ a schvá- 
lila nájemní smlouvu na  pronájem areá-
lu bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích 
(pozemky a  nebytové prostory) včetně 
sociálních zařízení v  budově pivovaru, 
s  firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenské-
ho 879/19, 621 00 Brno-Řečkovice, za úče-
lem uspořádání kulturní akce (Řečkovický 
festival minipivovarů) dne 8. 6. 2019,

● souhlasila s  uspořádáním hudebního 
festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ 
a schválila nájemní smlouvu na pronájem

(pokračování na straně 5) 

Zprávy ze zasedání rady městské části
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Navrhujte a podporujte, Dáme Na váS!

ObchOdNí ceNtrum VysOčiNa
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání zpravodaje ŘEČ jsem se ve své pravidelné rub-
rice věnoval aktuální situaci v obchodním centru Vysočina. Proto-
že řada z Vás se o tento problém velmi zajímá a zaznamenali jsme 
spoustu ohlasů a doplňujících dotazů k uvedeným faktům, dovolte 
mi, abych na ty nejčastější stručně odpověděl:

1. Městská část Řečkovice a  Mokrá Hora skutečně vedla několik 
let trvající soudní spor o určení vlastnictví budov v obchodním 
centru. Jde o část blíže k Horáckému náměstí, tam kde byl v dol-
ní části například Zverimex a v horní části potom Česká spořitel-
na apod.

2. Pokud bychom v soudním sporu byli uspěli, chtěli jsme objekt 
nabídnout k nájmu České poště, se kterou jsme byli předběžně 
domluveni, a  výrazně tak společně zkvalitnit poštovní služby 
v naší městské části.

3. V  soudním sporu jsme bohužel neuspěli, vlastníkem se stala 
Česká republika, tedy stát, zastoupený Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

4. I  poté jsme s  tímto novým vlastníkem jednali o  způsobu, jak 
tuto budovu získat do  vlastnictví městské části, ale nebyli 
jsme úspěšní, ÚZSVM deklaroval svoji povinnost prodat objekt 
ve veřejné dražbě za nejvyšší nabídku. Toto řešení je ovšem pro 
městskou část, vzhledem k  rozpočtovým možnostem, zcela 
nemožné. 

Děkuji vám všem za  váš zájem o  výše uvedené skutečnosti, 
o vývoji vás budeme informovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se v Brně 
do dějin Dáme na vás. Až do 

15. května můžete podávat své nápady pomocí online formulá-
ře na www.damenavas.brno.cz. Čím dříve projekt podáte, tím dříve 
získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou 
šanci dostat jej až do velkého listopadového finále.

Výzva
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme na vás přináší několik zásadních 

změn, ale i stálá pravidla:
– celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
– maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, 
– termín pro podávání projektů od 15. 2. do 15. 5. 2019,
– termín pro sběr podpory od 15. 2. do 31. 5. 2019, 
– pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených 

kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů 
záporně než kladně, nebudou zahrnuty,

– finálové hlasování o  projektech bude prodlouženo o  týden  
od 1. do 29. 11. 2019,

– projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně 
za  koordinátorkami s  předem vyplněným podkladem, jehož 
osnova je ke stažení na webových stránkách projektu.

Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte Zásady 
participativního rozpočtu, nebo alespoň krátké „devatero“, 
a  seznamte se podrobněji s  Výzvou. Se svými dotazy se můžete 
obracet na Kancelář participace. Vše najdete na webových stránkách 
www.damenavas.brno.cz. 

Podpora
Důležitá je vaše podpora navrženým projektům prostřednictvím 

tlačítka “líbí se mi”. Pouze projekty, které získají dostatečnou 
podporu 300 „líbí se mi” nebo 30 podpisů na podpisovém archu jsou 
posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a mají šanci postoupit 
do závěrečného finále.

Pro nejčerstvější informace nás sledujte na  facebooku Dáme 
na vás! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Ing. Klára Drápalová,  
Kancelář participace Magistrát města Brna

Zapište se  
v Brně do dějin. 
Dáme na vás

damenavas.brno.cz

Participativní rozpočet

Dáme na vás

Brno_inz_2f_89x50.indd   1 12.02.19   9:20

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Termíny a časy kulTurních akcí,  
konaných v areálu bývalého pivovaru v roce 2019

18. 5. Orelský folklorní festival 14.00-22.00 hod.,
25. 5. Full of life 14.00 – 22.00 hod.,
7. 6. Řečkovický GREGORYFEST  
 7. 6. od 9.00 do 1.00 hod. dne 8. 6.,
8. 6. Řečkovický festival minipivovarů  
 8. 6. od 12.00 do 1.00 hod. dne 9. 6.,
15. 6.  Brněnská Country fontána Řečkovice 2019  
 8.00-23.30 hod.,
9. – 11. 8. Vavřinecké hody  
 10. 8. od 9.30 do 2.00 hod. dne 11. 8., 
 11. 8. od 10.00 do 19.30 hod.,
31. 8.  Letní noc 31. 8. od 19.00 do 2.00 hod. dne 1. 9.,
7. 9.  BRNĚNSKÝSTOOCK 12.00 – 24.00 hod.
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2019
V  letošním roce bude čištění komunikací 

zahájeno v  prvním dubnovém týdnu. Chodníky 
budou od  zimního posypu čištěny již od  druhé 
poloviny března v  závislosti na  aktuálním stavu 
počasí. V  období od  konce května do  listopadu 
budou ve  třech cyklech vyčištěny místní 
komunikace a  parkoviště, seskupené do  bloků 
podle jednotlivých ulic a  lokalit. Čištění bude 
výrazně omezeno v období letních prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude 
umístěno v souladu s platnými právními předpisy 
(zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v  platném znění) a  na  základě opatření obecné 
povahy vydaného příslušným silničním správním 
úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem 
čištění. Platnost přenosného dopravního značení 
zákazu stání bude vymezena na  dobu od  9.00 
do  16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat 
společnost Brněnské komunikace, a. s. Odtažená 
vozidla lze dohledat na  webových stránkách 
společnosti  https://www.bkom.cz/ v  sekci 
„Parkovaní a  odtažená vozidla“ nebo telefonicky 
na čísle dispečinku 543 424 421. 

Čištění vozovek budou smluvně pro 
městskou část zajišťovat dvě společnosti, a  to 
Šimek 96, spol. s  r. o., se sídlem Herčíkova 17, 
612  00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, 
tel.: 736  484  708, a  FALKY, spol. s  r. o., se sídlem 
Kaštanová 141e, 617  00 Brno, odpovědný 
pracovník pan Švancara, tel.: 602  788  603. 
V  případě dotazů nebo připomínek, týkajících 
se čištění místních komunikací se obracejte 
na  Oddělení životního prostředí Úřadu městské 
části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, telefon: 
541 421 725 nebo 541 421 745. 

 

čištění po zimním posypu:
část č. 1 
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve  směru K  Západi, KUBOVA 
vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ,  LADOVA, 
LACINOVA, K  ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ 
1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, 
PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  1. 4.

část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ - část k  Žitné 19 a  Novoměstské 3 
a  5, BOSKOVICKÁ - část k  Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k  domům, 
KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN.  KADLECE - spodní 
část, ÚLEHLE, LETOVICKÁ vč. parkovišť, UPRKOVA vč. 
parkoviště za  školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ 
NÁMĚSTÍ - část k  č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KUNŠTÁTSKÁ 
vč. příjezdu k  mateřské školce a  odbočky k  Měřičkově 
44, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, VRÁNOVA, 
PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) 
do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  2. 4.

část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, 
KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 
38 po  č. 63 a  od  č. 30d po  garáže, POD ZAHRADAMI, 
BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. 
parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ 
až po  Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - 
obslužná kom., SKREJŠ 
TERMÍN:  3. 4.

část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k  MŠ Novoměstská 1 od  parkoviště, 
KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY 
MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, 
KOŘENSKÉHO - část k  hudební škole, PODHÁJÍ - úsek 
od  Top Moravia Q přes stavidlo k  č. 12 a  přes most 
k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. 
kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště 
od  Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 

47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ 
– parkoviště od  Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, 
RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  4. 4.    

část č. 5
Samostatná parkoviště
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, 
HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, TEREZY 
NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  5. 4.

část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA 
vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, 
AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN:  8. 4.

část č. 7
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - 
obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 
a  1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, 
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN:  10. 4.

část č. 8
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, ŽITNÁ 13 - 
od  Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 
45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, 
MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  12. 4.

bloková čištění místních komunikací:
bLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k  Žitné 19 a  Novoměstské 3 
a  5, BOSKOVICKÁ - část k  Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, 
VRÁNOVA
TERMÍN:   3. 6., 4. 9. a 13. 11.

bLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - 
obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 
a  1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, 
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN:   5. 6., 9. 9. a 14. 11.

bLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, 
KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť 
TERMÍN:   10. 6., 11. 9. a 15. 11.

bLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích 
zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. 
parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, 
DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN:   12. 6., 16. 9. a 18. 11.

bLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv. kasáren k  č. 100, 
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve  směru K  Západi, KUBOVA 
vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, 
LACINOVA, K  ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 
1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, 
PRUMPERK, UPRKOVA vč. parkoviště za školou 
TERMÍN:   4. 6., 3. 9. a 13. 11.

bLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE 
- spodní část, ÚLEHLE, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ 
NÁMĚSTÍ – část k  č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, 
LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, CUPÁKOVA
TERMÍN:   6. 6., 5. 9. a 14. 11.

bLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, 
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, POD 
ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD 
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  11. 6., 10. 9. a 15. 11. 
Čištění základního komunikačního systému – čištěny 
jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále 
uvedeno jinak

bLOK č. 8 (ZáKOs/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, 
NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA 
vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, NOVOMĚSTSKÁ
TERMÍN:   24. 6. a 25. 9.

bLOK č. 9 (ZáKOs/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. 
parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  26. 6. a 30. 9.

bLOK č. 10 (ZáKOs/3:
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, 
PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA, TEREZY NOVÁKOVÉ vč. 
parkovacích zálivů, ŽILKOVA 
TERMÍN:   20. 6. a 24. 9.  

bLOK č. 11 (ZáKOs/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, 
TUMAŇANOVA
 TERMÍN:  25. 6. a 26. 9. 

čištění samostatných parkovišť 
bLOK č. 12 (ParKOViŠtĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, 
NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště 
od  Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 11, 
DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  17. 6., 18. 9. a 19. 11. 

bLOK č. 13 (ParKOViŠtĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště 
od  Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 – od  Kořískovy, 
NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za  křižovatkou 
s  Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, 
DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  19. 6., 23. 9. a 20. 11. 

bLOK č. 14 (ParKOViŠtĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ 
NÁM. 10
TERMÍN:  13. 6., 12. 9. a 18. 11.

bLOK č. 15 (ParKOViŠtĚ/4):  
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, 
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN:  18. 6., 17. 9. a 19. 11.

čištění ostatních, dopravně méně 
významných komunikací 
bLOK č. 16 (mimObLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k  hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ 
- odbočka k  Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd 
k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ 
- úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část 
přes stavidlo k č. o. 12
TERMÍN:  15. 7. 

bLOK č. 17 (mimObLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) 
do  vnitrobloku, BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k  domům, 
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, JANDÁSKOVA - části od  
č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA 
MLÝNA od  mostu k  rybníku, K  ZÁPADI  - část za  domy 
k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  16. 7.

čištění dopravně významných 
komunikací prováděné společností 
brněnské komunikace a. s.
část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA 
vč. parkovacích zálivů a  části bez MHD, VÁŽNÉHO, 
PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN:  18. 3. a 21. 10.  

část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN:  19. 3. a 22. 10.  

Ing. Pavel Stránský, 
oddělení životního prostředí    
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Z ptačí říše
Vážení a milí, v únorové Řeči se s vámi velmi mile rozloučila moje 

předchůdkyně paní Jana Paculová. V této březnové bych se vám chtě-
la představit já jako její nástupkyně. Jmenuji se Jitka Fukalová, bydlím 
v Řečkovicích od dětství a budeme se spolu vídat ve vaší knihovně. 
Život letí, přináší různé situace a okolnosti, s nimiž se musíme vyrov-
návat. Za sebe vám mohu slíbit, že vše, co máte na pobočce v oblibě 
a na co jste zvyklí, zůstane, a stejně tak bude pokračovat i tato rubrika 
Literární chuťovky.

Ráda bych vám doporučila dva romány pro dospělé a jednu kníž-
ku pro děti.

Román slavík Kristin hannahové se odehrává v  době druhé 
světové války, ale není to pouze válečný příběh, jde o sourozenecký 
a  milostný příběh dvou sester na  francouzském venkově. Příběh je 
velmi vrstevnatý - a nechci prozrazovat, jak dopadne. Kniha ses stala 
bestsellerem v roce 2015.

Druhým velkým románem je stehlík donny tarttové. Je to život-
ní příběh Američana Theodora Deckera, který se shodou okolností 
stane majitelem slavného díla holandského mistra Fabritia, obrazu 
nevyčíslitelné hodnoty jménem Stehlík. Kniha rozpoutala doslova 
čtenářské šílenství a v roce 2014 získala Pulitzerovu cenu.

Jeden tip mám i pro vaše děti. Kouzelné Ptačí pohádky Jaromíra 
sypala jsou jedním z krásných příběhů o zvířátkách. Děti budou sle-
dovat příhody špačka Pepíka, vlaštovky Pepičky a skřivánka Pepánka. 
Špačci patří mezi první posly jara a vlaštovky prý nosí štěstí. V břez-
nu už snad bude jaro za dveřmi a doufám, že nám štěstí bude přát 
- v osobním životě, i v práci. Na novém působišti ho jistě budu po-
třebovat. Těším se s vámi na viděnou, ať už si přijdete vypůjčit knížky 
nebo zhlédnout fotografickou výstavu Freestyle v Brně, kterou jsme 
pro vás připravily.

Jitka Fukalová a Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova

lITerÁrní 
chuŤOVky Před pár dny jsem navštívila badatelnu Archivu města Brna, abych 

našla nějaká další zajímavá témata z  historie naší městské části 
Řečkovic a  Mokré Hory. Měla jsem v  plánu nahlédnout do  starých 
kronik. To se mi tak úplně nepodařilo, protože  řečkovická kronika 
v Archivu není. 

Více materiálu je zde k Mokré Hoře, resp. Jehnicím a Mokré Hoře, 
neboť obce až do roku 1953 patřily k sobě. Je zde uložena Pamětní 
kniha Jehnic a  Mokré Hory a  také jsem si mohla půjčit Zápisy ze 
schůzí obecního zastupitelstva.  

Zastupitelé zasedali střídavě v  hostinci U  Hudečků v  Jehnicích 
a  v  hostinci U  Dvořáků v  Mokré Hoře. Jednání začínala po  19. 
i  20. hodině a  končívala po  22., někdy i  23. hodině. Hojná bývala 
účast obyvatelstva, často přes 100 osob. A  co se projednávalo? 
Byla to především různá   povolení, žádosti o  snížení poplatků, 
žádosti o  využívání obecního pozemku, příspěvky pro nejchudší 
spoluobčany,  kožich pro strážníka, objevila se informace o kulhavce 
a  slintavce. Bodů bývalo v  zápisech opravdu hodně a  týkaly se 
každodenního provozu obce.

Po  válce, a  vystupňovalo se to v  50. letech minulého století,   se 
zápisy pozměnily.  Objevovaly se zápisy o  vyvlastňování, nuceném 
dosazování cizích nájemníků do  soukromých domů. Extrémní byl 
zápis z prosince 1952, na začátek se zazpívala Píseň práce, následoval 
bod “Hodnocení budovatelské práce” a na závěr opět zpěv, tentokrát 
Internacionála. Asi se to dá vysvětlit, že taková byla doba. Co se však 
vysvětluje a  chápe hůř, že v  poválečném období se na  schůzích 
zastupitelstva řešila různá udání. Tu soused postavil zídku, tu si opravil 
něco na domku apod., a hned měli někteří potřebu to nahlásit úřadu. 
Bylo to v  50. letech, něco bylo anonymně, ale často neanonymně, 
jména ovšem neuvádím, ti lidé tu ještě nedávno žili mezi námi...

Protože se Mokrá Hora v únoru 1953 osamostatnila, končí i zápisy 
ze společného jehnickomokrohorského zastupitelstva. A  jak už  
jsem psala, podobné materiály k  Řečkovicím či samostatné Mokré 
Hoře mi pracovníci Archivu (mimochodem velice příjemní a ochotní) 
nedohledali.

Někdy příště bych vám ráda řekla něco o obsahu Pamětní knihy 
Jehnic a  Mokré Hory. Tato kniha byla založena roku 1924 a  končí  
rokem 1978. A  také něco o  problematickém zásobování 
mokrohorských obchodů a  o  bývalých živnostnících a  jejich 
nelehkých  osudech v krutém období 50. let.

Mgr. Dana Malíková

krátce z historie...  
z písemností archivu města Brna

krajiny z nadhledu
Od  15. března do  17. května 2019 přivítáme v  chodbách 

přízemí radnice výstavu leteckého fotografa Jana Vondry. Jedná 
se o snímky z letadla, jež za posledních cca 25 let použil na svých 
novoročenkách.

Již od počátku devadesátých let Jan Vondra letecky fotografuje 
krajinu po celé republice – chráněná území přírody, hory, zejména 
Jeseníky, Vysočinu, Podyjí a  další. Jeho snímky byly použity 
v mnoha publikacích a propagačních tiskovinách. Tento výstavní 
soubor vznikl za  podpory Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Brně na Opletalově ulici.

Velkoformátové fotografie jsou doprovázeny příhodnými 
poetickými texty Davida Mikoláška, krajinného architekta. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 15. března v 17 hodin 
v zasedací místnosti v přízemí radnice. Při vernisáži zazpívá David 
Mikolášek se svými potomky. Výstava je neprodejní.

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

Vladislav Musil, předseda komise
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 areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebyto-
vé prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru, s panem 
Pavlem Řehořem, za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řeč-
kovický GREGORYFEST“ dne 7. 6. 2019,

● souhlasila s  uspořádáním hudebně divadelního festivalu „Full of 
life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pi-
vovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně 
sociálních zařízení v budově pivovaru s Římskokatolickou farností 
u kostela sv. Vavřince, Brno–Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 
621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-
divadelního festivalu „Full of life“ dne 25. 5. 2019,

● souhlasila s  uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ 
a  schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivo-
varu v  Brně – Řečkovicích (pozemky a  nebytové prostory) včet-
ně sociálních zařízení v budově pivovaru, s paní Lucií Kovářovou, 
za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 7. 
9. 2019,

● souhlasila s uspořádáním Orelského folklorního festivalu dne 18. 5. 
2019,

● souhlasila s  užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech sou-
visejících s  touto akcí, konanou 18. 5. 2019, a  schválila nájemní 
smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovi-
cích (pozemky, nebytové prostory, movité věci) se spolkem Orel, se 
sídlem Pellicova 20/2c, 602 00  Brno-město, za účelem uspořádání 
Folklorního festivalu dne 18. 5. 2019.

Na své 3. schůzi 13. února 2019 rada:
● přijala usnesení, ve kterém nepožaduje vyhlášení konkurzního ří-

zení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ Brno, Novoměstská 1 
a MŠ Brno, Kárníkova 4, a odvolání některého z ředitelů MŠ,

● schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Br-
něnská Country fontána Řečkovice 2019“ s MUDr. Pavlem Kopřivou 
- FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a  smlouvu 

o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru a  movitých věcí za  účelem 
pořádání uvedené kulturní akce dne 15. 6. 2019,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Hřiště 
na míčové hry při ul. Novoměstské“ nabídku předloženou uchaze-
čem   PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, Otnice a smlouvu o dílo s touto 
společností,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Plynová 
kotelna MŠ Kárníkova 4, Brno“ nabídku předloženou společností 
UCHYTIL s. r. o., K terminálu 507/7, Brno a smlouvu o dílo s touto 
společností,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „ZŠ Horácké 
náměstí 13, Brno – bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace 
zeleně“ nabídku předloženou uchazečem FRAMA, spol. s r. o., Žiž-
kova 995/17a, Brno a smlouvu o dílo s touto společností,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky na  zpra-
cování projektové dokumentace na  akci „Úprava zahrady MŠ Tu-
maňanova“ nabídku předloženou uchazečem Ing.  arch. Vilémem 
Chroboczkem, Pod Kaštany 631, Černá Hora a  smlouvu o  dílo 
s Ing. arch. Vilémem Chroboczkem, 

● schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpraco-
vání projektové dokumentace na  akci „Hřiště při ZŠ Horácké ná-
městí, Brno“ nabídku předloženou společností Atelier WIK, s. r. o., 
Rosického náměstí 48/6, Brno a smlouvu o dílo s uvedenou společ-
ností,  

● souhlasila s umístěním stavby (Restaurace Favorit – zahrádka, Ko-
laříkova 1, Brno) na pozemku města Brna p. č. 2069/2 v k. ú. Řečko-
vice,

● schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovité věci uzavřené 
dne 30. 5. 2014 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 1490/22, 
Brno, kterým se rozšiřuje předmět nájmu,

● schválila smlouvu o umístění reklamy na části oplocení OC Vyso-
čina při ulici Kolaříkově se společností VG GROUP INVEST s. r. o., se 
sídlem Kolaříkova 1497/1, Brno.

Dana Filipi, místostarostka                                                                                                               

Zprávy ze zasedání rady městské části (dokončení ze strany 1)

Po skončení první světové války a vzniku 
Československé republiky se začaly ve měs-
tech a obcích budovat pomníky na památku 
obětí války.     

V Řečkovicích byly postaveny dva památ-
níky, oba z  dílny řečkovického rodáka, ka-
menického mistra a sochaře Eduarda Černo-
hlávka. První z nich byl slavnostně odhalen 
za  velké účasti občanů v  roce 1921 v  nově 
založeném parku u  kostela. Tvořila jej des-
ka se jmény šedesáti padlých řečkovických 
občanů, zasazená do kamenné architektury 
se dvěma sloupy a trojúhelníkovým tympa-
nonem. Při osvobozovacích bojích za  dru-
hé světové války v dubnu 1945 byl pomník 
zničený a  později nahrazený památníkem 
novým, doplněným o  jména obětí druhé 
světové války. 

Dalším dílem sochaře Černohlávka, kte-
ré věnoval rodným Řečkovicím, byla socha 
nazvaná Osvobozené vlasti. Na odstupňova-
ném válcovém podstavci se nacházela socha 
dívky, přidržující na  vzhůru rozpřažených 
rukách sokola s  rozepjatými křídly.  Nápis 
Osvobozené vlasti a státní znak na podstavci 
byly zhotoveny z bronzu.  Památník byl pod-
le dostupných pramenů odhalen v  r. 1926 
na  prostranství před domem v  sousedství 
dnešní cukrárny Větrník. Původně zde stá-
la od  r. 1736 socha sv. Jana Nepomuckého, 

v  roce 1921 přenesená na  nynější místo 
u kostela.

Po nástupu nacistické okupace řečkovič-
tí občané pomník Osvobozené vlasti roze-
brali a  ukryli tak dobře, že pozdější pátrání 
po jeho osudu bylo dlouhá léta neúspěšné. 
Až v nedávné době se vyskytla informace, že 
torzo sochy se nachází na  soukromém po-
zemku pracovníka, který se v  osmdesátých 
letech uplynulého století  podílel na  budo-
vání  nákupního střediska  Vysočina na Ho-

ráckém náměstí. Právě tam bagr narazil 
na torzo sochy. Tím se potvrdily vzpomínky 
pamětníků, že socha byla ukryta v křovinách 
sokolského hřiště, které bohužel muselo 
ustoupit výstavbě nového areálu.

Zásluhou výše zmíněného pracovníka 
torzo sochy neskončilo na skládce a docho-
valo se do dnešních dnů. V Řečkovicích je ale 
nenajdete. 

Ludmila Ulrichová

Památníky z dílny řečkovického rodáka
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Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
v březnu 2019:

 5. 3. v 18:00, Koncertní sál školy

Žákovský koncert

11. 3. v 18:00 Koncertní sál školy 

Oborový koncert  
klávesového oddělení

14. 3. v 17:00 Koncertní sál školy

kytarový koncert hostů  
z konzervatoře kroměříž 

22. 3. v 9:00, Koncertní sál školy

krajské kolo soutěže  
v komorní hře

25. 3. v 19:00, Koncertní sál školy

společnost Bohuslava martinů

26. 3. v 18:00, Koncertní sál školy

Žákovský koncert

27. 3. v 18:00, Koncertní sál školy

IV. celobrněnský pěvecký koncert

28. 3. v 18:00, Koncertní sál školy

koncert učitelů 

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

 
 

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

Večer komorní hudby
12. března v 18.00 hodin

ŽÁkOVskÝ Večer
19. března v 18.00 hodin 
26. března v 18.00 hodin

sPOlu nÁm TO DOBŘe Zní!
Společný koncert žáků s rodinnými příslušníky 

2. dubna v 18.00 hodin

Srdečně zveme veřejnost, rodiče a děti na výstavy  
výtvarných prací dětí z našich kroužků:
Výstava tVOŘíme a hraJeme SI od 11. 3. do 19. 3. 
v galerii Konírka na Sýpce, Kytnerova 1, Brno-Medlánky.
Zveme na zahájení výstavy s výtvarnou dílnou  
v neděli 17. 3. 15-17 h. dílna, od 17 h. vernisáž.
Výstavu tvoříme a připravujeme společně s dětmi  
z kroužků DDM Domino a DDM Frikulín.

Po celý březen můžete také zavítat na POKračOVáNí  
VÝstaVy dĚtsKÝch Prací  
v knihovně: KJM pobočka Královo Pole, Palackého 16.

Volná místa v příměstských táborech:
KutiL Na cestách 1 29. 7. - 2. 8. 2019
KutiL Na cestách 2 19. 8. – 23. 8. 2019
Tvořivý program příměstských táborů je připraven pro děti 
od 6 do 14 let, náplň obou táborů se bude mírně lišit podle 
složení účastníků. Pojďte s námi objevit kouzlo kutění,  
tvoření z přírodních, tradičních i netradičních materiálů 
spolu s procházkami v přírodě.

Více informací o našich výstavách, akcích  
a táborech, spolu s přihlašováním:
www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná 
tel. 725 803 059 
domino@helceletka.cz

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

BrněnskÝ 
lOuTkOTOč

Zveme vás na celodenní přehlídku 
loutkových divadel pro děti a  jejich 
rodiče Brněnský loutkotoč 2019, která 
se uskuteční 9. 3. 2019 v divadle Barka. 
Můžete se těšit na soubory z Kroměří-
že, Mračova, Zdic a Jablonce nad Nisou, 
chybět nebudou ani domácí zástupci. 
Více k  programu na  www.facebook.
com/loutkotoc    nebo na stránkách 
divadla Barka. 

Radomír Prokop
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10. ročník národní putovní výstavy 
„má vlast“ cestami proměn 

2018/2019
Až do 30. dubna 2019 můžete poslat hlas na webových stránkách 

www.cestamipromen.cz/hlasovani proměně, kterou si vyberete 
na těchto webových stránkách. Zároveň už nyní můžete přihlašovat 
do  dalšího ročníku výstavy „Má vlast“ proměny, které vás oslovily 
a o jejichž celostátní propagaci máte zájem.

Za Jihomoravský kraj je do 10. ročníku přihlášeno 13 proměn. Ani 
jedna z nich zatím nefiguruje na předním místě, jak jsme tomu byli 
dříve zvyklí (2017: 2. místo oranžerie v Lomnici, 2018: 5. místo kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v Lomnici). Proto si Vás, vážené čtená-
ře, dovoluji požádat o podporu zejména proměny č. 18 – Moravské  
kartografické centrum ve  Velkých Opatovicích. Bylo vybudováno 
na  místě vyhořelé části zámku podle návrhu prof.  Ing.  arch. Zdeň-
ka Fránka a  otevřeno v  r. 2007. Je považováno za  unikátní stavbu 
po stránce architektonické i expoziční.

 Východně od toho centra je dosud neobnovená budova zámecké 
zimní zahrady, která po požáru dostala jen zastřešení. Pokud promě-
na č. 18 obsadí přední místo, bude jednodušší prosadit obnovu zimní 
zahrady.

Děkuji Vám za podporu při hlasování!
Dagmar Fetterová

malý muzikant  
– hudební škola pro děti

V  únoru 2019 se maminky nejmenších dětí ve  věku od  1,5 do   
4 let dočkaly otevření úspěšné české hudební školy pro děti. V Brně 
bude možné navštěvovat kurzy Malého muzikanta na několika mís-
tech. Hudební kurz pro nejmenší děti je plný her, veselých písniček 
a tanečků. Děti doprovázejí do hodin rodiče. Metodiku kurzů sesta-
vila Veronika Diamantová, absolventka Státní konzervatoře v  Praze 
v oboru zpěv u profesorky Evy Svobodové. Během každého pololetí 
mají děti k dispozici pracovní sešit a CD obsahující autorskou tvor-
bu a originální texty i melodie, které si děti zapamatují neuvěřitelně 
rychle. Autorka školy má poměrně jasno, jak by měla vypadat výuka 
v  ,,hudebce 21. století”. Tak, aby se dnešní děti jednou v dospělosti 
nemusely bát zpívat. Malý muzikant požádá kurzy v Praze, Říčanech, 
na Ostravsku, v Karlových Varech, na Olomoucku a nově také v Brně. 

V gramofonu adventního kalendáře 2018 České televize je možné 
si poslechnout ukázkovou skladbu Sněhové vločky (https://decko.
ceskatelevize.cz/advent#gramofon).

Více informací a přihlašování na ukázkové lekce na www.malymu-
zikant.cz a http://mm.webooker.eu.

Mgr. Zuzana Jeřábková

ddm Frikulín připravuje:
diVadLO KOráb - Pohádka pro 3 + 1 prasátka 
termín: pátek 22. 3. 2019 od 8.45 do 11.00, začátek 
představení 9.00. cena 150 Kč/osoba.
Přijďte se k nám podívat na zábavné představení divadla 
Koráb. Pohádka pro 3 + 1 prasátka je neobvyklá pohádka 
o známých věcech. Prasátka se u celé eskapády s vlkem 
trochu zapotí a zhubnou, ale zase se z toho poučí, naučí se 
správně stavět domy a stanou se z nich lepší prasátka.  
Vlk není ani tak zlý, ale spíš hloupý, a prasátka jsou zase spíš 
veselá nežli hloupá. Program je vhodný pro děti od 1 roku. 
Informace: P. Tichá, 604 183 474, ticha@helceletka.cz.
  

VeLiKONOčNí KeramiKa – slepička a kohoutek 
termín: sobota 23. 3. 2019 od 10.00 do 12.00,  
cena 250 Kč.
Keramická dílna je určena pro začátečníky, kteří si chtějí 
vyzkoušet práci s keramickou hlínou a její následnou 
dekoraci prořezy, otisky. Engobami budeme barvit 
vymodelovaný výrobek.  
Informace: I. Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

JarNí díLNičKa
termín sobota 30. 3. 2019 od 9.30 do12.00, cena 250 Kč.
Na sobotní dopoledne pro vás připravujeme jarní dílničky. 
Čeká vás zdobení květináče, sázení cibulek, výroba přáníček 
a velikonočních drobností.
Informace: I. Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

VeLiKONOčNí JarmarK
Přijďte se spolu s Frikulínem jarně naladit.
akce se koná v sobotu 6. 4. 2019 od 14.00 do 17.00,  
cena 1 dílnička/25 Kč.
Těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti, pečení 
velikonočních jidášků, zdobení vajíček, jarní občerstvení  
pro děti i dospělé.  Za hezkého počasí bude otevřená 
zahrada. 
Informace: Z. Červinková, 721 079 626,  
cervinkova@helceletka.cz

LetNí PráZdNiNy a tábOry
Od 1. 2. 2019 spouštíme přihlašování na letní  
příměstské tábory na Frikulínu. Ponoříte se s námi 
do výtvarného tvoření, zasportujete si, zajdete na výpravu 
do zoo nebo si s námi zavaříte ty nejlepší dobroty na světě? 
Nabídka je letos opravdu široká, vybírejte v sekci tábory. 
Těší se na vás celý tým Frikulínu. 
Celou nabídku najdete zde: http://www.helceletka.cz/ 
doku.php/pobocky/frikulin/is/tabory
Informace: I. Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

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

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

Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490

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

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

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů 
na klíč. Tel: 777 141 165,  773 518 654  NONSTOP.

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

KOSMETIKA na ulici Žitná, Tel: 774 349 889

Přímá zájemkyně KOUPÍ byt 1+1, 2+kk (s balkonem) T: 775 674 540

Nově zahájený provoz: KOSMETIKA Petra Burešová, Salon Atrium,  
Horácké nám. 1, Brno - Řečkovice. Tel.: 774 101 296,  
facebook: PB kosmetika

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, Michal Kubový, www.mkbrno.cz,  
T: 732 646 047

PŘIJMEME prodavače na HPP nebo DPP pro prodejnu potravin 
(duben 2019) v nově postaveném objektu na konečné tramvaje č.1  
v Řečkovicích. Kontaktujte nás telefonicky 702 022 033 nebo  
mailem hd@edegroup.eu  Staňte se součástí pohodového týmu!

Zavedená obchodní firma ve strojírenství a chemickém průmyslu  
WINMIL s.r.o. hledá technicky vzdělaného zaměstnance s dobrou  
angličtinou na HPP. Volejte 604524517, www.winmil.cz.

Hledám byt ke koupi, 2+1 příp. 3+1. Bez RK. Tel.: 721 698 080

KOUPÍM byt 3+1, bez RK, platba hotově, T: 731 619 464

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

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

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

PRODÁM garáž na ulici Bratří Křičků. T: 724 575 313

Nabízím zahradní práce – úprava malých předzahrádek, hrobových 
míst, čištění, výsadba. T: 608113890

Výstava 
Princezny a hrdinové

Letohrádek mitrovských v brně 
23. 2. – 28. 4. 2019  |  út - ne: 10-16 hod.

www.letohradekbrno.cz 

Na šedivé počasí přelomu zimy a  jara si Letohrádek Mitrovských 
v Brně připravil barevnou a hravou výstavu PRINCEZNY A HRDINOVÉ. 
Návštěvníky čeká 50 legendárních kostýmů princezen, princů 
i  padouchů z  nejznámějších českých filmových pohádek 
z  Barrandova. Dozvíte se zajímavosti a  perličky z  natáčení, ale také 
informace o  leckdy pohnutých osudech hlavních představitelů. Pro 
děti je připraveno hravé Ladovské peklo s  váhou hříšníků, ale také 
mluvící zrcadlo a jiná interaktivní zábava.

Na výstavu byly vybrány ty nejznámější pohádky druhé poloviny 
20. století – od  Pyšné princezny, kterou v  kinech zhlédlo nejvíce 
diváků, přes nezapomenutelné  Hrátky s  čertem, veršovanou 
Princeznu se zlatou hvězdou, hudební Šíleně smutnou princeznu, 
ikonické tituly Honza málem králem, Jak se budí princezny, Princ 
a Večernice po divácky nejoblíbenější pohádku S čerty nejsou žerty, 
nebo pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

„Kromě krásných princezen se na vás těší udatní chasníci, stateční 
princové a  rytíři, ale také kdejaký padouch a  zloduch, bez kterých 
se žádná správná pohádka neobejde! I  proto je výstava zakončena 
spravedlivým peklem, aby bylo každému jasné, že pomíjivý svět 
krásy je jen dočasný“ dodává Petr Lukas, jeden z kurátorů výstavy.
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kOncerT huDBy a slOVa 
Jaroslav Tůma a Josef somr opět v Řečkovicích

Již několikrát jsme mohli ve  Sboru Páně 
Církve československé husitské v  Řečko-
vicích vyslechnout umění pana Jaroslava 
Tůmy  jako mistrovského interpreta ve  hře 
na  varhany či cembalo. Jeho koncerty do-
provázel umělecký přednes v  podání Jana 
Hartla nebo Josefa Somra. Tím jsme navázali 
na  vystoupení Zdeňka Plecha, v  rámci kte-
rých vystupují taktéž známí činoherní herci, 
například Petr Kostka.

Pan Josef Somr bezesporu patří k oné ge-
neraci hereckých velikánů, jako byli Rudolf 
Hrušínský či nedávno zesnulý Luděk Munzar. 
V dnešní době si ale užívá zaslouženého od-
počinku a již pravidelně nevystupuje. Vzhle-
dem k tomu, že ho s Jaroslavem Tůmou pojí 
dlouholeté přátelství a  na  poslední vystou-
pení ve  Sboru Páně má zásluhou vřelého 
přijetí místním publikem pěkné vzpomínky, 
učinil výjimku a rozhodl se sbor Církve čes-
koslovenské husitské opět navštívit.

Během posledního koncertu, nesoucího 
název „Zvěstování“, zazněly v podání Jarosla-
va Tůmy skladby hrané na  cembalo, a  ústy 
Mistra Somra byly předneseny vybrané tex-
ty z knihy Julia Zeyera „Zahrada mariánská“. 
Tentokrát v programu nazvaném „Sedm slov 
Vykupitelových na  Kříži“ podle kompozice 
Josefa Haydna vyslechneme nejen hudbu 
světoznámého klasického vídeňského mi-
stra v  autorizované verzi pro klávesový ná-
stroj, ale i  pokračování textů Zeyerových, 
které provedou posluchače koncertu ději 
všeobecně známými, totiž cestou Kristovou 
na  Golgotu. Osa Zeyerova zpracování paši-
jových událostí vychází z  evangelií i  z  knih 
apokryfních, zároveň s  bohatou fantazií 
rozvíjí i  motivy zdánlivě okrajové. Jaroslav 

Tůma bude účinkovat na  kladívkovém kla-
víru z  dílny významného nástrojaře Paula 
McNultyho. Nástroj je volnou kopií klavírů 
vídeňské firmy Antona Walthera z doby oko-
lo roku 1806. Kladívkový klavír, nazývaný též 
pianoforte, má daleko subtilnější zvuk než 
moderní křídla, Haydnově hudbě dodává 
potřebnou intimitu a  nevšední zvukovou 
barevnost.

Jaroslav tůma patří 
ke  světové špičce in-
terpretů ve  hře na  var-
hany, cembalo a  klavír. 
Jen jeho diskografie 
čítá již přes padesát ti-
tulů, převážně sólových. 
Namátkou jmenujme 
řadu kompaktních dis-
ků „Historické varhany 

Čech“ (vydaných u  firmy Supraphon), která 
zachycuje autentický zvuk vzácných varhan 
různých epoch od renesance až po začátek 
20. století. Je žádaným interpretem neje-
nom v České republice, ale i v Evropě. Působí 
jako docent Hudební fakulty AMU v  Praze 
a v současnosti je velmi často zván do porot 
mezinárodních varhanních či cembalových 
soutěží.

Josef somr v  roce 
1956 absolvoval brněn-
skou JAMU, dva roky 
hrál v Českém Těšíně, tři 
roky v brněnském Diva-
dle bratří Mrštíků a  čty-
ři roky v  Pardubicích 
(1961 až 1965). V  roce 
1965 se stal členem 
pražského Činoherního 

klubu a v srpnu roku 1978 přešel do činoh-
ry pražského Národního divadla. Zde půso-
bil až do  roku 2001, kdy angažmá ukončil. 
Desítky postav ztvárnil v  televizních insce-
nacích, před filmovou kamerou debutoval 
v roce 1964 ve snímku Obžalovaný a o dva 
roky později vytvořil nezapomenutelnou 
roli ve slavném filmu Ostře sledované vlaky. 
Jeho krásný hlas se často objevuje v rozhla-
se, kde se podílel například na  úspěšném 
cyklu Pohádky tisíce a  jedné noci. V  roce 
2001 obdržel za hlavní roli v představení The 
Gin Game v  pražském divadle Viola Cenu 
Thálie. V roce 2005 obdržel z rukou českého 
prezidenta za svou celoživotní práci medaili 
Za zásluhy. V roce 1987 mu byl udělen titul 
zasloužilý umělec.  V  roce 2012 získal Čes-
kého lva 2011 za  mimořádný přínos české 
kinematografii, 29. března 2014 mu byla 
udělena Cena Thálie za celoživotní činoherní 
mistrovství.

Koncert HUDBA A SLOVO  
bude uveden dne 30. března 2019 

 v 19:00 hodin 
ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6  

v Brně–Řečkovicích

Přijměte naše pozvání k  tomuto v  naší 
městské části ojedinělému koncertu v podá-
ní dvou uměleckých mistrů.

Místa ve  Sboru Páně je možno si rezer-
vovat na tel č. 776 032 149 nebo e-mailem 
vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobro-
volného daru, doporučená výše činí 150 Kč. 
Výtěžek bude věnován na podporu projektu 
Centrum křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša, 
 farář CČSH, spolek Verbum et musica

Ačkoliv nás známá březnová pranostika nabádá zůstat ještě doma 
za kamny, my už vás voláme k nám na Rozmarýnek, Lipovou a Jezír-
ko, kde jsou přípravy na jaro v plném proudu. Přidejte se k nim.

rozmarýnek láká všechny příznivce zahradničení a  permakul- 
tury na  praktický workshop, na  kterém si každý účastník navrh-
ne proměnu vlastního pozemku podle principů permakulturního  
designu.  A až budete mít vylepšenou zahradu, budou se vám do ní  
určitě hodit i  keramické jmenovky, díky nimž se žádná cibulovina 
ani bylinka neztratí. Přijďte si je vyrobit 9. března na  Keramickou  
sobotu.

Už máte za sebou jarní úklid? A objevili jste při něm nádobí, které 
už není úplně ve formě? Pak se přijďte 15. března na Lipovou naučit 
tradiční techniku drátování, díky +níž vdechnete starým kouskům 
nový život. O den později, 16. března, se začneme chystat na pořádné 
teplo, vyrobíme si totiž bosonohé sandály, přesně na míru pro kaž-
dou nožku. Komu by v březnu byla ještě zima, může se na Lipovou 
přijít zahřát tvořením z ovčí vlny. Vyrábění broží, gumiček do vlasů 
i různých dekorací z tohoto hřejivého materiálu nás čeká 22. března.

K  začátku jara už neodmyslitelně patří Otvírání studánek na   
Jezírku u Soběšic. Nenechejte si studánkovou slavnost ujít ani letos, 
připravujeme ji na sobotu 6. dubna.

Na  Velikonoce se připravíte na  pracovišti Lipová, v  pátek  
5. dubna vám pomůžeme vytvořit originální dárky pro koledníky  
– drátovaná vajíčka. Před špenátem nebo po  něm, nezapomeňte 
dojít oslavit Zelený čtvrtek. Pro menší i větší děti bude připravena 
spousta tvoření, hraní a tradic v přírodní zahradě.

Podrobné informace a  přihlášky na  chystané akce najdete 
na stránce www.lipka.cz/kalendar-akci.
PrOžiJte ZačáteK Jara s LiPKOu!                               Amálka Čípková

lIPka vítá jaro!
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Úvodní lekce FIe
V  pondělí 28. ledna proběhla na  Základní škole Horácké 

náměstí 13 otevřená ochutnávková lekce FIE pro dospělé 
z  řad komunity školy i  široké veřejnosti. A  jak taková lekce 
probíhá? Příchozí měli možnost vyzkoušet si práci v  instru-
mentu Uspořádání bodů. V  tomto instrumentu je hlavním 
úkolem spojování bodů do „předepsaných“ obrazců. Účastní-
ci společně se zprostředkovatelem provedou analýzu stránky 
a současně přemýšlí nad vhodnou strategií pro splnění úkolu. 
Po samostatné práci nad stránkou proběhne tzv. přemostění, 
tedy diskuze nad využitím hlavního principu stránky v  reál-
ném životě. Pro bližší představu o metodě měli účastníci lekce 
možnost nahlédnout do dalších instrumentů řady, jako napří-
klad Analytické vnímání, Kategorizace aj.

Ochutnávkovou lekci vedly Mgr. et Mgr. Michaela Rinková 
a  ředitelka školy Mgr.  et Mgr.  Ivana Melichárková. Rády by-
chom touto cestou vyzvaly samotné účastníky ochutnávky, 
ale i další zájemce z řad veřejnosti, aby nás v případě zájmu 
o pravidelné setkávání kontaktovali například na e-mail:sko-
la@zshoracke.org. 

Na zájemce se budeme těšit.
    Michaela Rinková

spolek Za zdravé Řečkovice 
s podporou strany zelených

pořádá v neděli 17. března 2019 od 17 hodin 
přednášku s promítáním fotografií na téma

ZanIklÉ  mlÝny  na  POnÁVce
Akce se koná ve farní herně na ulici Prumperk 3 

(vchod z farní zahrady). 
Přednáší Ludmila Ulrichová

Chcete bez starostí prodat svoji 
nemovitost? Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:

▪ Byt k investici 
s balkonem.

▪ Dům nebo stavební 
pozemek v Brně.

Radka Kohutová

Bc. Stanislava Jurečková

www.rkokno.cz734 319 616
Kořískova 47, 621 00 Brno

Placená inzerce
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Sportovní program na BŘEZEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži  
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 
30.3. SK Řečkovice : Medlánky B 15:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Městský areál – Vodova a Srbská

basketbal – ŽBL (nová hala)
2. 3. KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
2. 3. KP Brno : VK Brno 18:30 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

házená – Extraliga muži (stará hala)
9. 3. SKKP Brno : Lovosice 18:00 hod.
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/

Futsal – 1. liga muži (nová hala)
15. 3. HELAS Brno : Mělník 19:30 hod.
22. 3. HELAS Brno : Liberec 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Fotbal – 2. liga muži (stadion Srbská)
10. 3. Zbrojovka Brno : Viktoria Žižkov 18:00 hod.
31. 3. Zbrojovka Brno : Prostějov 18:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

kam VyraZIT Za sPOrTem?

sTalO se:
Fotbalisté Řečkovic deklasovali ve  druhém kole zimního  
turnaje mužů Troubsko 7:1.a odčinili tak porážku z  prvního  
utkání s Tatranem Kohoutovice (2:5).

 

Branky Řečkovic zaznamenali: Chráscina 4, Sládek 2 a Rouse

TIP měsíce:
5. kolo V. ligy smíšených družstev dospělých  
v badmintonu 
Pořadatel:  

Termín: sobota 2. 3. 2019, od 9 do 14 hod. 
Místo: badmintonová hala Jehnice, Blanenská 3a, Brno 
Časový rozpis: 
9:30 hod.  BC Badmen Brno „C“ vs BC Lokomotiva Kunovice „C“ 
 SKP Kometa Brno – RS badminton „C“  
 vs BC SmartLife Řečkovice 
11:30 hod. BC Badmen Brno „C“ vs BC SmartLife Řečkovice 
 BC Hamry n./S. vs BC Lokomotiva Kunovice „C“

Deskové a karetní hry  
na novoměstské

 V  úterý 15. 1. vzali malí hráči a  hráčky své rodiče vyzkoušet si 
logické i  postřehové hry do  prostor školní jídelny. Cvičili trpělivost 
a prostorovou představivost při Ubongu 3D Junior, taktiku při Omi-
noes Kostky bohů a odhad soupeře při Da Vinci Kódu. Rychlost po-
třebovali při Žabáku Karlovi a  schopnost spolupracovat u  hry Děti 
z  Carcassonne. A  jak krásné květiny skládali při hře Lotos můžete 
zhlédnout na fotkách.

Takže doporučujeme i Vám vyzkoušet za dlouhých zimních veče-
rů, že KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!

Na další setkání při deskových hrách se těší 
Martina Hamanová a Hana Slavíčková
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vás zve na

kulturní akce
V areálu BýValéHo piVoVaru

 18. 5. 2019  Orelský folklorní festival
 25. 5. 2019  FULL of LIFE
 31. 5. 2019 	Dětský	den
 7. 6. 2019  Řečkovický	GREGORYFEST
 8. 6. 2019 	Řečkovický	festival	 
	 		 minipivovarů
 15. 6. 2019  Brněnská	Country	fontána	 
	 		 Řečkovice
 10. - 11. 8. 2019 	Vavřinecké	hody
 31. 8. 2019  Letní	noc
 7. 9. 2019 	Brněnský	Stoock


