
Ke stěhování pošty nejspíše 
nedojde, pobočku u Vysočiny 
čeká modernizace

Na  téma budoucího fungování 
a samotného umístění pobočky pošty 
v naší městské části už bylo popsáno 

mnoho stránek. Poslední dva roky se nesly převážně ve znamení 
úvah, zda pošta zůstane ve  stávající budově v  Kolaříkově ulici 
vedle střediska Vysočina, nebo jestli se přesune do úplně nových 
prostor v  rámci připravovaných domů v  proluce v  ulici Terezy 
Novákové. 

Obě varianty mají samozřejmě výhody i  nevýhody. Před 
jejich výčtem ale považuji za důležité připomenout, že umístění 
provozovny samo o  sobě není žádným všelékem na  občasné 
fronty a  zavřené přepážky. Klíčovými kritérii, podle kterých 
zákazníci hodnotí spokojenost s  poskytovanými službami, jsou 
počty pracovníků, otevřených přepážek a  organizace služeb 
provozovny. Přestože se jedná o  interní záležitosti státního 
podniku Česká pošta, snažíme se z  pozice vedení městské 
části i  v  těchto ohledech věcně tlačit na  postupné zlepšování 
podmínek pro naše občany. 

Co se týče umístění řečkovické pobočky, začalo vedení města 
Brna jednat se zástupci České pošty o možném přesunu do ulice 
Terezy Novákové přibližně před dvěma lety. Výhody, které by 
nové prostory skýtaly, jsou nasnadě. Zcela nové a klimatizované 
místnosti, které obstojí i  v  horkých měsících. Celkově větší 
prostor, nabízející možnost většího množství přepážek. 
A v neposlední řadě možnost podchytit prostřednictvím nájemní 
smlouvy skrze město jako vlastníka nemovitosti také minimální 
počet otevřených přepážek v konkrétní denní dobu. Nevýhodou 
a  hlavním argumentem proti stěhování pošty je naopak velmi 
silný fakt, že stávající lokalitu vedle nákupního střediska považuje 
za ideální většina našich obyvatel. 

Osobně jsem v této záležitosti průběžně jednal jak se zástupci 
České pošty, tak s minulým a také novým vedením města Brna. 
Nyní nastal klíčový moment. Pošta městu v březnu oznámila, že 
s  ohledem na  potřebu mít vyřešenou otázku dalšího působení 
od  ledna 2020 již nemůže potvrdit svůj další zájem o  prostory 

v  ulici Terezy Novákové. Stávající nájemní smlouva v  budově 
v  Kolaříkově ulici poště dobíhá koncem roku 2019, takže je to 
zcela logické a pochopitelné.

Z  pohledu městské části bereme tento vývoj realisticky 
a  budeme konat v  daných mantinelech. Jsem v  kontaktu 
s  vlastníkem budovy, kde pošta v  současnosti funguje 
a s pravděpodobností blížící se jistotě bude fungovat i v dalších 
letech. A vítám, že tento vlastník je ochoten investovat finanční 
prostředky do  rekonstrukce budovy, spočívající především 
ve  vybudování  bezbariérového přístupu, klimatizace a  také 
ve zřízení další přepážky.  

Nadále platí, že v  ulici Terezy Novákové vzniknou v  rámci 
investice bytového fondu města Brna dva domy s  městskými 
nájemními byty. Budeme tuto záležitost řešit v  součinnosti 
s vedením města. Vedle varianty umístění drobných provozoven, 
obchodů nebo kanceláří se nabízí také možnost zkusit využít 
přízemní prostory pro přednáškovou místnost či menší 
společenský sál. Pomohli bychom tím například klubům seniorů, 
schůzím spolků a dalším obdobným aktivitám.

Příjemné jarní měsíce přeje
Marek Viskot, starosta

ČÍSLO 4.,  ROČNÍK XXVIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DUBEN 2019

Slovo starosty

Vizualizace nového bezbariérového vstupu

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno
  4. duben Ing. Charvát Jiří Metropole Jižní Ameriky    16:00
25. duben Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách - pokračování    16:00
 2.  květen Ing. Novák Jaromír Andalusie - velký okruh kolem Sierry Nevady    16:00
23. květen Ing. Sochorec Lumír Afrika - pokračování    16:00
 6.  červen RNDr. Koláčný Ivan Brněnský ústav šlechtičen    16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11
  3. duben Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Azorské ostrovy    16:00
17. duben Ing. Novák Jaromír Turecko - Lýkijská stezka    16:00
15.  květen Mgr. Klementová Lollok Marie Horolezectví    16:00
29. květen Ing. Krutilová Jana Velká Británie a Irsko    16:00
12.  červen Ing. Charvát Jiří Divoká Patagonie    16:00
26.  červen Čefelín Jiří Pieniny    16:00

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PrograM 
PŘednášeK 

na II. čtVrtletí  
2019
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nová pravidla při odtazích vozidel  
z důvodu blokového čištění

Vážení spoluobčané, a především řidiči, dovolte, abych Vás 
informoval o novém postupu a pravidlech při odtazích vozidel 
z důvodu blokového čištění, jak je schválila Rada města Brna 
(RMB) dne 27. 2. 2019. Nově budou předmětná vozidla odta-
žena na  jiné vhodné místo v  městské části (do  vedlejší ulice, 
na volné parkoviště apod.) a odtud budou vrácena zpět na stej-
né místo, odkud byla odstraněna (tzv. zpětný odtah). Dalším 
možným řešením, které dle dané lokality a počtu vozidel bude 
prováděno, je jejich naložení na odtahová vozidla a po vyčiš-
tění se přímo z  odtahového vozidla vrátí zpět (tzv. technický 
úkon). Informace o  manipulaci s  vozidlem bude umístěna 
na předmětné vozidlo po jeho vrácení na místo odtahu a tento 
celý úkon bude následně zpoplatněn. RMB zároveň schválila 
i cenu za tento technický úkon, resp. zpětný odtah, prováděný 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve výši 
1500 Kč vč. DPH. Troufám si říct, že pokud společnost Brněnské 
komunikace, a. s., která bude tuto novou službu provádět, tuto 
situaci zvládne, může to mít pro ty z nás, kteří opomenou od-
jet se svým autem včas i pozitivní dopad. Minimálně tak skončí 
cesta pro odtažené vozidlo přes půl města, a osobně i doufám, 
že skončí zakázky pro podivné odtahové služby, které mnohdy 
odtahovaly vozidla v rozporu z pravidly, po ukončení blokové-
ho čištění apod.

opravy chodníků a účelových komunikací v roce 2019

I v kalendářním roce 2019 bude městská část Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodní-
ků. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým možnostem nelze bo-
hužel provést všechny opravy a rekonstrukce tak, jak bychom si 
všichni představovali. Každoročně tak stojíme před nelehkým 
úkolem výběru z mnoha potřebných úseků. 

Za vydatné pomoci komise pro životní prostředí se tak ve-
dení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat 
úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují 
opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i pod-
něty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následují-
cích místech naší městské části:

Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje – schodiště 
ve směru  
k ul. Družstevní.

Vitáskova 10a – schodiště od ul. Renčovy.

Žitná 1 – dlážděný chodník před domem.

Boskovická 2–16 – dlážděný chodník u  zadních vchodů 
do domu.

Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti  
v ul. Žitné.

Renčova 2–8 – dlážděný chodník.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

I v letošním roce pokračují, v souvislosti se vznikem naší republiky 
v roce 1918, připomínky 100. výročí vzniku či osamostatnění různých 
organizací, institucí apod.

Dne 16. dubna si tak můžeme připomenout 100 let od  vzniku 
„Velkého Brna”. Do  té doby brněnská německá městská rada 
rozšiřování Brna spíše bránila, protože obyvatelstvo přilehlých obcí 
bylo převážně české. To se po vzniku republiky změnilo a k Brnu bylo 
roku 1919 připojeno 21 obcí a  2 města. Městem už   bylo Královo 
Pole (od  roku 1905) a  Husovice (od  roku 1912), mezi připojené 
obce  patřily naše Řečkovice, dále třeba Židenice, Komín, Černovice, 
Medlánky, Maloměřice, Přízřenice, Tuřany a další. Brno se tak skokově 
rozrostlo všemi směry, počet obyvatel se téměř zdvojnásobil, z  asi 
130  000 na  necelých 222  000. A  co se týče území, to se rozrostlo 
sedmkrát, z 1 732 ha na 12 379 ha.

Řečkovice měly v tomto období (údaj je z roku 1921) 414 domů  
a 2 410 obyvatel (2 365 české národnosti, 20 německé a 25 jiné).

Pokud by vás zajímaly další informace, z  publikací i  z  odkazů 
na  internetu si určitě vyberete. Já jsem nejvíc čerpala z knihy Karla 
Kuči Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Odtud je 
i přiložená mapka.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie...  
připojení Řečkovic k tzv. Velkému Brnu

Open House Brno 2019
Open House je největší architektonická akce na světě. Koná 

se na  všech kontinentech kromě Antarktidy, a  letos podruhé 
i  v  Brně. Open House Brno 2019 otevře 68 běžně nepřístup-
ných míst, a ta známá ukáže jiným způsobem. V rámci festivalu 
můžete navštívit také Kubovu vilu na Gromešově ulici v Řečko-
vicích. Tato funkcionalistická stavba je odborníky považována 
za unikát meziválečné brněnské architektury. 

Akce proběhne v sobotu a v neděli 13. a 14. dubna. Vstup je 
zdarma, některá místa mají omezenou kapacitu a některá vy-
žadují registraci předem. Rezervace budou spuštěny 8. dubna.

Více informací najdete na www.openhousebrno.cz. 
Dana Filipi
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na svém 3. zasedání 21. února 2019 zastupitelstvo městské části:
■ projednalo prodej, směnu i nabytí pozemků,
■ nenavrhlo žádná místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a restau-

račních zahrádkách vykonávat veřejnou produkci hudby pouze v určeném 
čase (všechny restaurační zahrádky na  území městské části mají provoz  
povolený maximálně do 22 hodin).

na svém 4. zasedání 6. března 2019 rada městské části:
■ schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým orga-

nizacím:

názeV Kč

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 000

Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 13 000

Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 5 000

Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 32 000

Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 41 000

JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež)           7 000

TAK Hellas Brno z. s. 33 000

inBalance, z. s. 10 000

Dětský futsal, z. s. 11 000

SK TORI Judo Brno 5 000

Orel jednota Brno – Řečkovice (sportovní činnost) 33 000

Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 22 000

SK Řečkovice, z. s. 50 000

SHL ŘEČKOVICE, z. s., (oddíl badminton) 18 000

Brněnský svaz malé kopané, z. s. 15 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice (sportovní činnost) 35 000

JUNIOR JUDO Brno, z.s.  (sportovní činnost) 8 000

SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000

EkoCentrum Brno, p. s. 4 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. 
(životní prostředí) 5 000

Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 6 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice (životní prostředí) 5 000

HORTUS, sdružení zahrádkářů  5 000

Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 1 000

Sdružení pěstounských rodin, z. s. 3 000

Diakonie ČCE – středisko v Brně 8 000

Pretium, z. s.  6 000

Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000

DOTYK II, o. p. s. 2 000

DOTYK II, o. p. s. 4 000

NADĚJE, pobočka Brno 7 000

HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 1 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčo-
vací služba 2 000

Hospic sv. Alžběty, o. p. s. Brno 4 000

SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 4 000

SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000

Český svaz bojovníků za svobodu 1 000

Orel, jednota Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 13 000

Verbum et musica 7 000

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 29 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s.  
(kulturní činnost) 4 000

■ schválila zvýšení nájemného ve vybraných bytech 
■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru a  movitých věcí 

s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodi-
če a děti (loučení s předškoláky) dne 23. 5. 2019

■ schválila dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků na Novoměstské 
ulici s SK Řečkovice, a zveřejnění záměru pronajmout a zapůjčit pozemky 
SK Řečkovice,

■ požádala statutární město Brno o zpracování investičního záměru doprav-
něbezpečnostního řešení ulic Družstevní a Renčova

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 
2019 nabídku uchazeče DIRS  Brno  s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 
642 00 Brno a smlouvu o dílo s touto společností

■ schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností 
Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části Výstava a veřejné setkání  
Dáme na vás v Urban centru

Participativní rozpočet Dáme na  vás letos zahájil svůj 3. ročník. 
Od  18. dubna do  31. května 2019 bude k  vidění v  Urban cent-
ru na Mečové 5 výstava Dáme na vás, její vernisáž proběhne 17. 4. 
v  17:30. „Návštěvníci na  výstavě uvidí průřez dvěma předchozími 
ročníky, k nahlédnutí bude např. projektová dokumentace vítězného 
projektu z  roku 2017 Propojení Žebětína i  horní části Bystrce s  Ko-
houtovicemi pro pěší i  cyklisty nebo projektová dokumentace dal-
ších projektů, navíc se návštěvníci budou moci podrobně seznámit 
s vítěznými projekty roku 2018“ říká koordinátorka participace Klára 
Drápalová. Od poloviny února mohou obyvatelé města Brna podávat 
své návrhy na projekty pro lepší Brno. Pokud získají zrovna na výstavě 
inspiraci, mohou elektronicky podat projekt přímo v Urban centru.

Ve středu 17. dubna od 18:00 hodin proběhne v rámci vernisáže 
výstavy veřejné setkání, kde budou moci návštěvníci tvořit projekty 
společně, zeptat se na cokoliv, co je na participativním rozpočtu zají-
má, nebo diskutovat nad svými návrhy pro letošní rok a nad vítězný-
mi projekty z loňských ročníků. „Na veřejném setkání budeme mluvit 
především o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor, aby projekt 
prošel sítem posuzování proveditelnosti. Navíc s pomocí koordináto-
rek se rovnou na místě můžete pustit do společné přípravy projektů.“ 
přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.

Nezapomeňte, že do 15. 5. můžete podávat projekty a do 31. 5. 
můžete vyjadřovat svou podporu. Podrobnější informace najdete 
na www.damenavas.brno.cz. 

Dáme na vás očekává vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Ing. Klára Drápalová 

Kancelář participace, Magistrát města Brna

Placená inzerce
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ohlédnutí do let minulých
S jarním úklidem jsme i v knihovně přichystaly drobné proměny 

v uspořádání knížek, aby byl pro vás výběr čtení přehlednější a pří-
jemnější a aby vznikl prostor pro menší výstavky, které chceme pra-
videlně připravovat. V dubnu to bude výstava „Vlci ve zdech“ aneb 
čtení na stojáka na motivy příběhu Neila Gaimana, který převyprávěl 
Ing. arch. Jan trubačík. 

Druhý měsíc potrvá výstavka záložek zapomenutých v knížkách, 
mezi nimiž možná objevíte i tu vaši. Bude se tak moci navrátit svému 
majiteli. A nebude chybět ani pravidelná měsíční soutěž pro děti, ten-
tokrát to bude jarní křížovka.

Jelikož si při úklidu často připomeneme věci minulé, i  dnešní 
ochutnávka literárních novinek se bude týkat naší novodobé histo-
rie. V novince oblíbeného britského autora Simona Mawera „Praž-
ské jaro“ se prolíná napínavý i  milostný příběh dvojice anglických 
studentů, kteří se vydají na prázdninovou cestu po Evropě, s osudy 
anglického diplomata a mladé české studentky, a  to vše na pozadí 
atmosféry politicky uvolněného Pražského jara a následných drama-
tických okamžiků okupace Československa v r. 1968. To, že se autor 

zajímá o českou historii, dokazují i jeho předchozí knihy s brněnskou 
tematikou „Mendelův trpaslík“ a  „Skleněný pokoj“, jehož filmová  
podoba měla v našich kinech v březnu premiéru.

Oblíbená herečka Marie doležalová nám ve  své druhé knize  
„Jeden kopeček šmoulový“ přibližuje své dětství a dospívání v 90. 
letech 20. století, která jsou i pro českou historii v mnohém výjimeč-
ná. Prostřednictvím rodinných vzpomínek ale připomíná i  dobu 
dětství a  mládí svých rodičů a  prarodičů. Kniha napsaná s  lehkostí 
i nadhledem vystihuje atmosféru doby a běžného života v ní i díky 
zajímavým kolážím a výtvarnému doprovodu Elišky Podzimkové.

Nejen dětské čtenáře, ale i  jejich rodiče či prarodiče jistě 
pobaví i  poučí nenápadná knížka evy Papouškové „Cílovníci“. 
Vyprávění desetiletého chlapce, které vychází ze skutečných 
událostí a  vzpomínek, přibližuje krátké poválečné období prožité 
v mimořádné internátní škole v Poděbradech, v němž se vzdělávání 
a  výchova opíraly o  skautské zásady. Není divu, že z  někdejších 
spolužáků vyrostly později světově proslulé osobnosti, například 
slavný filmový režisér, vynikající stavitel, dirigent, a dokonce světově 
uznávaný prezident. Prožitá dobrodružství a  události vystihují 
i ilustrace Galiny Miklínové.

Do brněnských reálií první republiky nás přenese interaktivní kniha 
„Frčíme Brnem – Procházky Brnem první republiky pro holky 
a  kluky“. Prostřednictvím čtyř příběhů nás seznamuje se čtyřmi 
různými, ale charakteristickými prostředími Brna meziválečné doby 
–univerzitním a  uměleckým, židovským i  německým, obchodním, 
továrním i  podnikatelským. Názornou a  hravou formou připomíná 
významné osobnosti, stavby, architekturu, umění i  způsob života 
a zábavy. Na této mimořádné knize, s níž si děti a jejich rodiče mohou 
hrát, vystřihovat, nalepovat, doplňovat, vybarvovat a vzpomínat, se 
podílel kolektiv autorů a výtvarníků.

Přejeme vám krásné jarní a sváteční dny, prožité s vaši-
mi blízkými i ve společnosti zajímavé knihy.

Lucie Filipová a Jitka Fukalová 
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

 

 

V dubnu v Galerii Na radnici přivítáme výtvarnici paní Janu Vlčko-
vou a její dceru Janu.

Umělkyně Jana Vlčková se věnuje olejomalbě a  kresbě tužkou. 
Díla zachycují krajinu na Vysočině, polní kvítí, kvetoucí louky, zčásti 
jde o fantazie, jindy je zachycena skutečnost v  jednoduché tvarové 
a barevné podobě. V obrazech je možné nalézat i odkaz na kvanto-
vou terapii. Autorka absolvovala řadu kurzů u  různých uměleckých 
osobností našeho kraje, ale i v Praze. 

Menší část výstavy tvoří rodokmeny s ukázkou kresleného stromu 
formátu 70 x 100 cm - společně s nabídkou vyhledání předků a ná-
sledného uměleckého zpracování.

Druhou vystavující bude MgA. Jana Vlčková, loňská absolventka 
volné grafiky Fakulty umění v  Ostravě. Ta zde vystavuje především 
práce grafické, ale také malbu. V minulosti byla nominována nadací 
Hollar za práci „Stopa“ na cenu za serigrafii. Její práce bylo možno vi-
dět nejen v Česku, ale například i v Polsku či ve Francii. Inspiraci čerpá 
především z krajiny, která ji obklopuje.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin 
a potrvá do neděle 14. dubna 2019. Otevřena pro veřejnost bude ka-
ždý den od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. 

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

Vladislav Musil, 
předseda komise

KRAJINOU VYSOČINY
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Už mezi námi není moc lidí, kteří by měli 
v rodném listě uveden rok narození 1918. 
Pan Jan Pokorný se však takovýmto rod-
ným listem může pochlubit. A my se zase 
rádi pochlubíme, že někdo tak výjimečný 
žije právě v  naší obci. A  proto jsme pana 
Pokorného oslovili, aby nám poskytl roz-
hovor a představil se i Vám čtenářům.

PhDr.  Jan Pokorný se narodil 18. 12. 
1918 v  Brně na  dnešní Staňkově ulici 
v  domě svého dědečka MUDr.  Antonína 
Fleischera, tehdy známého českého lékaře 
a entomologa. V r. 1936 se rodina přestě-
hovala do Řečkovic. Po válce působil sedm 
let jako farář v  Prosetíně u  Bystřice nad 
Pernštejnem a začátkem padesátých let se 
vrátil do Brna, kde byl čtyřicet let farářem 
v  Betlémském kostele na  Pellicově ulici 
a v chrámu Jana Ámose Komenského, tzv. 
Červeném kostele. V r. 2002 se po úmrtí své 
ženy opět přestěhoval do Řečkovic.

Když jste se s rodiči přestěhovali do Řeč-
kovic, bylo Vám 17 let. Jak na to zpětně vzpo-
mínáte?

V  r. 1936 rodiče koupili nový rodinný 
dům v  Řečkovicích na  Vránově ulici, tehdy 
Na žlebcích. Velmi se nám tam líbilo. Již dříve 
maminka vyučovala francouzštinu na  měš-
ťance v  dolní škole. Někdy v  létě nás děti 
brávala s  sebou, a  pak jsme šli pod lesem 
do  Králova Pole. Také jsme se mohli svézt 
na  lodičkách na  horním nyní zrušeném, 
rybníce. Na  to jsme se vždycky těšívali. By-
dleli jsme už vlastně v přírodě. Měli jsme to 
kousek do  lesa, byly zde krásné procházky, 
fotbalové hřiště, koupaliště. A  v  zimě jsme 
bruslili na  zamrzlých rybníčkách a  loukách. 
Chodili jsme rádi do sokolovny do kina.

Když jste se přestěhovali do Řečkovic, byl 
jste ve věku, kdy jste se rozhodoval o vzdělá-

ní a  směru svého budoucího života. Vybral 
jste si velmi zajímavé povolání, které je na-
víc i posláním. Můžete jej čtenářům přiblížit? 

Pro povolání evangelického faráře jsem 
se rozhodl po  těžké nemoci a  pod vlivem 
rodinné tradice. Můj dědeček Václav Pokor-
ný byl první český evangelický farář v Brně. 
Za  jeho působení byl postaven kostel 
na Pellicově (tehdejší Špilberské) ulici a ved-
lejší stavení bylo zakoupeno jako fara. Je to 
krásné místo, s výhledem až na Pálavu. Faráři 
byli v  rodině na otcově i matčině straně už 
od tolerančního patentu z roku 1781. Na fa-
rářské práci jsem měl nejraději kázání a prá-
ci s  lidmi -  tzv. křesťanskou službu, pomoc 
lidem, návštěvy v nemocnicích a domovech 
důchodců apod. 

Prožil jste několik režimů a  hodně život-
ních událostí, kdy se Vám vlastně nejlépe 
žilo?

Měl jsem spokojené dětství za  1. re-
publiky a  pár let po  válce mi bylo dobře  
v  Prosetíně na  Českomoravské vrchovině. 
Prožil jsem dva totalitní režimy, kdy jsme 
to neměli vůbec lehké, a nadto ještě 2. svě-
tovou válku, kdy Řečkovice dlouho byly  
ustupujícími Němci ostřelovány z  lesů. 
Ve  městě se už oslavovalo a  my jsme se 
schovávali ve sklepě. 

S Řečkovicemi byla spjata i Vaše manžel-
ka Alena, rozená Matyášová. Její maminka 
byla Vojtěška Matyášová, osobnost, která 
byla v Řečkovicích dobře známá. Co se Vám 
nejvíce vybaví, když si na ni vzpomenete? 

Na  svou tchyni paní Vojtěšku Matyášo-
vou vzpomínám velmi rád a  vděčně. Byla 
velice laskavá a obětavá, se silným sociálním  
cítěním. Dlouhá léta byla učitelkou v Řečko-
vicích a kronikářkou obce.

Ve svém věku se těšíte neuvěřitelně dobré 
kondici, můžete nám prozradit svůj recept 
na dlouhověkost? 

Myslím, že na  své dlouhověkosti člověk 
velkou zásluhu nemá. Mně osobně mož-
ná přispěl pobyt na  Vysočině, kde jsem  
vzhledem ke  své práci za  každého počasí 
chodil pěšky, jezdil na  kole nebo na  lyžích 
po okolních obcích (někdy až 45 km týdně). 
Také pomáhá střídmost a vyrovnaná mysl. 

Máte nějaké životní krédo, kterým jste se 
celý život řídil? 

Moje životní krédo je křesťanská víra,  
naděje a láska.

Děkujeme za  milý rozhovor a  přejeme 
mnoho zdraví do dalších let.

Lenka Vystrčilová a Martin Otčenášek

ROZHOVOR s Janem Pokorným

S manželkou Alenou Pokornou, rozenou Matyášovou
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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

SPOLU NÁM TO DOBŘE ZNÍ 
Společný koncert žáků  

s rodinnými příslušníky 
9. dubna v 18:00

Koncerty pro mateřské školy 
8. a 10. dubna vždy v 9:30 a 10:30

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
16. dubna v 18:00

ddM  pro děti ve čtvrtek o velikonočních  
prázdninách připravujeme:

VelIKonoční dílnY, čtvrtek 18. 4. 9-13 h.
Barvení a malování vajíček voskem, výroba jarních 
dekorací a ozdob.
Dílnička pro nejmenší v doprovodu dospělého  
od 9:30 do 10:30.
Dílnička pro nejmenší 100 Kč.
Velikonoční dílna 9-13 hod., 250 Kč

Poslední volná místa na 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 procházek v přírodě i půvab kutění,  
tvoření z přírodních, tradičních i netradičních  
materiálů.

Více informací, přihlašování:
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 

ddM Frikulín připravuje:
Velikonoční jarmark 
Kdy: sobota 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. 
Další informace: Zuzana Červinková, 721 079 626,  
cervinkova@helceletka.cz

Velikonoce s Klubem Frikulín 
Kdy: středa 10. 4. 2019 od 9:30 do 11:30, cena 100 Kč / dítě.
Akce je určena pro všechny děti navštěvující Klub Frikulín i pro 
veřejnost. Rádi přivítáme všechny děti od 1 roku i s doprovodem. 
Kromě výroby velikonočních dekorací nás čeká také pečení sladkých 
velikonočních dobrot, hraní, písničky a soutěže.
Další informace: Těšíme se na vás! Petra Tichá, ticha@helceletka.cz

open House Brno 2019, Kubova vila a ddM Frikulín
Kdy: sobota 13. 4. 2019 a neděle 14. 4. 2019 od 9:00 do 18:00 
Ještě jste u nás nebyli, ale jste zvědaví, jak to na našem domečku 
vypadá? Využijte ideální příležitosti, kdy rádi přivítáme všechny 
příchozí v rámci akce Open House Brno 2019. Kromě toho, že 
nahlédnete do našeho zázemí, budete mít možnost dozvědět se 
také něco o historii Kubovy vily, ve které sídlíme.  
Ve dnech 13. a 14. dubna se těšíme na viděnou!
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz.

den matek s Klubem Frikulín
Kdy: pátek 10. 5. 2019 od 9:30 do 11:00.  
Zveme všechny rodiče i příbuzné dětí z našeho Klubíku, aby 
s námi přišli oslavit Den matek. Připraveno bude krátké vystoupení 
malých Frikulínků, a spolu s maminkami, tatínky či prarodiči si 
upečeme něco sladkého a vytvoříme si něco hezkého pro maminku 
na památku. Těšíme se na vás! 
Další informace: Petra Tichá, ticha@helceletka.cz.

dobrodrůžo 2019: rychlé šípy s Helceletkou!
Kdy: sobota odpoledne 11. 5. 2019, Björnsonův sad.
Zveme všechny příznivce Rychlých šípů na zábavné odpoledne, 
plné her, soutěží, legrace a příjemné atmosféry. Akce je určena  
pro rodiny s dětmi. Těšit se na vás bude Helceletka tým.

táBoroVé noVInKY 
zvídálek a rozoumek  - pobytový tábor pro rodiče s dětmi 
v RS Křižanov. Děti se seznámí se dvěma kamarády: Zvídálkem 
a Rozoumkem. Společně si budou hrát, cvičit, luštit hádanky, číst, 
tvořit, vydají se na procházky a výlet. Program bude přizpůsoben 
věku přihlášených dětí. 
Termín: 24. 6. 2019 až 28. 6. 2019
Cena: dospělý 2500 Kč, dítě do 6 let 2250 Kč a dítě do 2 let 1800 Kč
Informace: Eliška Fleková, mobil 723 262 216,  
flekova@helceletka.cz.

Příběh civilizace
„Staňte se vládcem jednoho z mocných národů a doveďte ho 
k nesmrtelné nadvládě nad celým světem!“
Pro účastníky tábora je připravena celotáborová hra, čerpající 
z příběhu úspěšné počítačové a deskové hry Civilizace. Dokážete 
správně zvolit strategii a dovést svůj národ k vítězství?
Termín: 19. 8. až 23. 8. 2019
Informace: Matěj Bláha, 775 389 299, blaha@helceletka.cz.

Celou nabídku táborů najdete zde:  
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/tabory.
Informace: Ivana 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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Mateřinka 2019
Naše Mateřská škola Brno, Novoměstská 1, se zúčastnila oblastního kola Mateřinka Brno, 

které se konalo ve středu 6. března 2019 v kulturním centru Semilasso.  Z celého Brna se zapo-
jilo 11 mateřských škol. Naše děti vystoupily s hudebně-pohybovým představením „Popeláři“, 
které bylo originální a dle potlesku diváků zaujalo. Děkujeme všem vystupujícím dětem i ro-
dičům za podporu a spolupráci při přípravě na vystoupení.

Bc. Marie Jelínková, ředitelka MŠ  

Sbor Páně Církve československé husitské v Brně–Řečkovicích se 
stal místem, které již po mnoho let pravidelně hostí umělecké pořady 
vysoké kvality. Spolek Verbum et Musica se ve  spolupráci se zdejší 
náboženskou obcí snaží obohatit kulturní život naší městské části, 
takže posluchačům nabízí divadelní představení, koncerty, hudební 
recitály či mluvené slovo, které jsou alternativou k  běžné mediální 
umělecké produkci. V uplynulých letech tak zaplněný Sbor Páně vy-
provázel mohutným potleskem mistra Alfreda Strejčka, kytarového 
virtuosa Štěpána Raka, světoznámého varhaníka Jaroslava Tůmu, só-
listu opery Národního divadla v Praze a řečkovického rodáka Zdeňka 
Plecha, jazzovou zpěvačku Barboru Řeháčkovou či známé televizní 
a divadelní osobnosti, mezi jinými Josefa Somra nebo Petra Kostku.

Místní obecenstvo již několikrát potěšila také vokální pěvecká 
uskupení, mezi nimiž již můžeme za pravidelné hosty označit křes-
ťanskou kapelu ONLY HIS. Soubor mladých umělců, působící na hu-
dební scéně více než devět let, decentním způsobem zprostředková-
vá křesťanské poselství tápajícímu člověku moderní doby. Kapela se 
prezentuje precizním zpěvem (sólový projev se střídá s vícehlasým, 
stejně jako se mužské hlasy prolínají se ženskými) i hrou na rozličné 
hudební nástroje. ONLY HIS vystupují s melodickými písněmi vlastní 

tvorby, skrze které reflektují každodenní drobné strasti, stejně jako 
velké problémy současné doby. Hudba, jejíž upřímnost odráží osobní 
zkušenosti členů kapely, přitom každým tónem a slovem nabízí na-
ději a východisko.

Návštěvníci Sboru Páně se po předchozích koncertech ONLY HIS 
vraceli domů naplněni hřejivým pocitem u srdce, protože kapela do-
káže přinést do lidských životů rozptýlení a radost. Toužíte-li po pro-
žití výjimečného kulturního večera, přijměte naše srdečné pozvání 
na koncert slibující jedinečný hudební zážitek. ONLY HIS v Řečkovi-
cích vystoupí 27. dubna 2019 od 18.00 hod. ve Sboru Páně CčSH 
na Vážného 6. 

Místa je možno si rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy 
vem@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 776 032 149. Podrob-
nější a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.
verbumetmusica.com. Vstupné je formou daru, jehož doporučená 
výše je 100 Kč. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu projektu 
Centrum křesťanské kultury.

Za náboženskou obec CČSH v Brně – Řečkovicích a spolek Verbum 
et musica

Mgr. et Mgr. Jakub Marša

ONLY HIS – koncert, který potěší… 
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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

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

zedníK, MalíŘ, natĚrač, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047

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

naBízíM zahradní práce-úprava malých předzahrádek, hrobových 
míst, čištění, výsadba. tel: 608113890

Příměstský tábor Řečkovice – Vážného 6, 2. a 3. týden v červenci,  
8.00 – 17.00, cena 2000 Kč za týden. Tel: 777 008 424.

KadeŘnICKé SlUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

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

PŘIJíMáMe noVé PaCIentY – MUdr. Ivana Prokopcová 
Herčíkova 23, Brno - Královo Pole, www.iprokopcova.cz,  
Tel: 541 218 456

akce! Kadeřnictví Lenka Vás zve k návštěvě. Ceny – střih + foukaná 
-350 Kč,/ barvení, melír, trvalá-včetně mytí, střihu, foukané  
po 630 Kč. Královo Pole, Blahoslavova 41 bezbariérový přístup, 
120 m od konečné tram. č. 6. Objednávky tel. 603 809 705.  
Možné so + ne.

doPraVa Pro SenIorY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HledáM BYt v Řečkovicích, cena do 3mil. T: 732 219 013

HledáM dŮM Řečkovice nebo okolí Brna. Děkuji 604 126 970

Vyměním byt OV 2+1(1. patro) Brno-Komín Řezáčova  
po rekonstrukci za byt OV 3+1, 3+kk (+doplatek) Brno-Řečkovice.  
Tel: 602 839 685

HledáM prostory pro kosmetické služby. Bez RK. Tel. 602 952 079

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

HledáMe šikovnou a pečlivou paní, která by nám pomohla  
s úklidem, zahradou a hlídáním dětí v našem rodinném domě  
v Řečkovicích. Ideální pro paní v důchodu, která má čas  
i dopoledne. Nabízíme 120 Kč/hodinu čistého. Tel.: 604 126 164.

PneUSerVIS ŘečKoVICe novoměstská 43 
Akce na pneu: 15“od 899, 16“od 1.099, 17“od 1.199,- 
Jezděte bezpečně, a brzděte včas s námi!! 
Oficiální zastoupení Michelin, Kleber, Continental. 
Možnost TMPS čidel tlaku za výhodné ceny. 
toP! 15“Goodyear 1299,- 16“ Goodyear 1558,- s DPH.  
Provozní doba: Po-Pá 9-12, 13-18 hod, SO 8-12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

PedIKÚra, ManIKÚra, Banskobystrická 34, Tel. 607 969 892

Lidové tradice v Řečkovicích
V  sobotu 2. března se Řečkovice proměnily v  krásné místo, kte-

rým se linula vůně zabíjačky a každý si zde našel svoji oblíbenou akci. 
I dnes jsme si ověřili, že občané, sousedky a sousedé, tetky a strécové, 
jsou u nás srdeční a  jedineční. V sobotu ožily tradice a  lidé si moh-
li vybrat hned z několika zaběhlých akcí. Projevila se krása lidského 
nadšení a dobrovolnické práce, která rozhodně není samozřejmostí. 
Místní lidovci si pro sousedy připravili masopustní veselici s průvo-
dem masek, který prošel centrem Řečkovic a zakotvil na Orláku, kde 
si všichni příchozí vychutnávali domácí zabíjačkové speciality a po-
slouchali jedinečné vystoupení cimbálové muziky, kterou vystřídala 
country kapela Kluci od koní. Kdo vsadil více na folklór, užil si v místní 
sokolovně Krojovaný ples. Milovníci přírody si zase přišli na  své při 
návštěvě areálu u Mravence lesíka, kde si opekli špekáček.

Když jsem viděl tyto akce, které se v jeden den odehrály v Řečko-
vicích a které si pro nás připravili nadšení sousedé, tak jsem si uvědo-
mil, že se v naší městské části máme opravdu krásně. A že jsem hrdý 
na to, že jsem z Řečkovic. Touto cestou chci poděkovat všem organi-
zátorům, protože díky nim můžeme tužit sousedské vztahy a naplno 
si užívat atmosféru naší městské části.

Petr Bořecký, člen zastupitelstva městské části

Dobročinný bazar knih
Dům Naděje Brno–Řečkovice srdečně zve na  Dobročin-
ný bazar knih, který se uskuteční 25. 4. 2019 od  8.00 
do 17.00 hodin. 
Přijďte si vybrat knihu za  dobrovolný příspěvek, který 
bude věnován neziskové organizaci pečující o  seniory 
a osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. 
Akce se koná v Domě Naděje, Brno-Řečkovice, Hapalova 
20. 

Bc. Kateřina Urbánková
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Lyžařské výcvikové kurzy ZŠ 
Novoměstská

Lyžařský výcvikový kurz 
v Karlově pod Pradědem

Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem proběhl od 26. 1. - 31. 1. 
Kurzu se zúčastnili žáci 4. až 9. tříd  ZŠ Novoměstská. Účastníci kurzu si  měli 
možnost vyzkoušet jak lyžování, tak i snowboarding. Všichni včetně začáteč-
níků zdárně absolvovali celý kurz. Bohatý program nechyběl ani po návratu 
ze sjezdovky, kdy se žáci mohli zabavit různými typy her a diskotékou. Těšíme 
se na příští rok.

 Sabina Kocourková, vedoucí kurzu
 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 
1. stupně ve Ski centru Kohútka

Poprvé naše škola zorganizovala lyžařský výcvikový kurz pouze pro žáky 
1. stupně. V pondělí 4. 3. jsme s 20 žáky 2-4. tříd odcestovali na týden do are-
álu Ski centra Kohútka ,který se nachází v samém srdci Valašska na horském 
hřebeni Javorníků. Ubytovaní jsme byli ve srubových chatách přímo na sjez-
dovce, výborná strava nám byla podávána v hotelové restauraci horského ho-
telu Kohútka. Hlavním cílem pedagogického dozoru bylo naučit naše mladé 
sportovce lyžovat nebo zdokonalit jejich techniku. Žáci si za svoje snažení při 
výuce zaslouží  velkou pochvalu! I když v kurzu bylo šest úplných začátečníků, 
na konci výcvikového týdne byli všichni žáci schopni zdárně absolvovat lyžo-
vání na všech sjezdovkách, s využitím vleků i čtyřsedačky. Naši nejmladší lyža-
ři si na závěr kurzu užili závodění ve slalomu na čas. Do programu kurzu byla 
zařazena i preventivní činnost v rámci besedy s členem horské služby na téma 
první pomoc, chování na  horách a   bezpečný  pohyb na  sjezdových tratích. 
Přednáška byla obohacena i  o  ukázku nejnovější výzbroje a  výstroje  lyžaře. 
Večery byly naplněny společnými aktivitami a hrami rozvíjejícími pozornost, 
paměť a týmovou práci. Do Brna jsme se vrátili s   dobrým pocitem, protože 
stanovený program kurzu byl splněn. Podstatné a pozitivní je to, že jsme pře-
dali rodičům v pátek s velkou pochvalou zdravé a spokojené děti.

Dagmar Černá, vedoucí kurzu

Pavel Prokš
pfm@pfm-group.cz

+420 733 531 587

  nové kvalitní kancelářské prostory
  dostatek parkovacích míst
  flexibilní plocha až 300 m2
  atraktivní lokalita
  dobrá dostupnost 

smart-zone.cz

Placená inzerce
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Lyžák na Horáckém očima dětí
Milí čtenáři,
každý rok se žáci 7. tříd a sportovních tříd účastní lyžařského výcvi-
kového kurzu. Kromě toho každoročně probíhá škola v přírodě s ly-
žováním pro 1. stupeň. Jak na zážitky vzpomínají sedmáci, se dočtete 
na následujících řádcích. Kromě toho můžete zhlédnout video na na-
šich facebookových stránkách Horácké je otevřená škola. Příští měsíc 
se můžete těšit na dojmy lyžařů z 1. stupně.

„Líbilo se mi sjíždění sjezdovky na igelitu a že jsem se naučila jezdit  
na snowboardu.“

„Líbila se mi ubytovna a sjezdovka. Chutnalo mi jídlo  
a líbilo se mi místo, kam jsme jeli.“

„Mně se na lyžáku líbilo to, že jsem se naučil lyžovat, měli jsme tam 
super diskotéku.“

„Líbilo se mi, jak tam vařili a volný čas, který jsme mohli strávit  
s ostatními.“

„Aktivity byly fajn a také že jsme měli spoustu volna.  
Učitelé k nám měli dobrý přístup.“

„Líbilo se mi sjíždění svahu a práce v týmech.“

„Na lyžáku se mi líbilo, že jsem se naučila na snowboardu.“

„Líbil se mi sešup z K2. Byl rychlý, na čas a super!“

„Sešup z K2 byl hodně zábavný.“

„Líbilo se mi, jak to bylo blízko vleku, že nám jídlo nosili až ke stolu 
a nemuseli jsme si pro něj sami chodit. Líbily se mi všechny svahy.  

Nebyly moc prudké a dobře se na nich jezdilo.  
Nejlepší lyžák v mém životě!“

„Bylo tam celkem dobré jídlo. Lyžování bylo dobré, podle mě jsme 
celkem hodně lyžovali. Líbil se mi výšlap na rozhlednu.“

Roman Růžička

Vlčí stopa bude hledat jaro
Jsme dětský brontosauří oddíl Vlčí stopa a sídlíme v Řečkovicích. 

Hodně se zajímáme o  přírodu a  životní prostředí. Každý rok se za-
pojujeme do  celostátní akce Hledání jara, kterou organizují Mladí 
ochránci přírody, a letos bychom k této akci chtěli pozvat i Vás. 

Akce proběhne  12.-14. dubna 2019 a koná se právě tam, kde se 
zrovna nacházíte. Chce to jen vyrazit do přírody, na zahradu, do ulic, 
dívat se kolem sebe a hledat „příznaky jara“. Pro letošní rok to jsou

kvetoucí blatouchy, nakladená žabí vajíčka a lidé skákající venku 
přes švihadlo.

A pokud budete chtít výsledkem svého hledání přispět k celostát-
nímu rozhodnutí, zda již dorazilo jaro, pošlete výsledek společně se 
jménem a místem pozorování do 30. 4. 2019 na adresu: Mladí ochrán-
ci přírody, z. s., Dittrichova 9, 120 00 Praha 2 nebo CDM@emop.cz.

Baghíra

o víkendu 12.4. až 14.4.2019
Hledej s námi projevy jara v našich zemích:

   1. kvete blatouch

   2. viděli jsme žabí vajíčka

   3. lidé skákají přes švihadlo

Výsledky svého pátrání pošli do 30.4.2019 na adresu:
Mladí ochránci přírody, z.s.

Dittrichova 9
120 00 – Praha 2

nebo CDM@emop.cz
a nezapomeň napsat své jméno a adresu.

vyhlašují celostátní akci

Pokud u nás jaro v uvedený termín již bylo,
se dozvíme 9.5.2019 na www.emop.cz
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Sportovní program na DUBEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži
14. 4. Řečkovice : Chrlice 15:30 hod.
28.4. Řečkovice : St. Lískovec 16:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal – 3 .C třída mužů
6. 4. celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
27 .4. celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
(orelské sportoviště na Družstevní))

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – ŽBL, 3. (příp. 5.) semifinále play off
2. 4. KP Brno : BK Žabiny 17:30 hod.
(6. 4. KP Brno : BK Žabiny 16:30 hod.)
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
(nová hala)

Házená – Extraliga muži skupina 9.-12.
6. 4. SKKP Brno : Zubří 18:00 hod.
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/
(stará hala)

Fotbal – 2. liga muži
7. 4. Zbrojovka Brno : Ústí nad Labem 18:00 hod.
17. 4. Zbrojovka Brno : Pardubice 18:00 hod. 
28. 4. Zbrojovka Brno : Znojmo 18:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz
(stadion Srbská)

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportovní centrum 
TAK Hellas Brno

V minulém roce prošlo sportovní centrum na Horáckém náměs-
tí mnoha změnami, a  i  letos jsou před námi velké plány. TAK Hellas 
a budova, ve které sídlí, není jen zápasnický klub, který řadu let vy-
chovává řečkovickou mládež k všestrannému sportu a ve spolupráci 
se základní školou zajišťuje chod sportovních tříd. Jsme mimo jiné 
i veřejným místem, kde se schází řada generací sportovat, posedět 
a bavit se.

Budova sportovního centra, kterou míjíte při procházce parkem, 
v sobě skrývá sportovní halu, veřejné fitness centrum, bar s výčepem 
a příjemné posezení. Sportovní halu nevyužívají jen zápasníci, v jejím 
rozvrhu jsou zařazeny veřejně přístupná skupinová cvičení, kruho-
vé tréninky a kurzy sebeobrany. Poslední dobou slouží i  jako místo 
pro oslavy a akce pro děti. Fitness a bar mají od loňského léta nové-
ho nájemce, který pořádá pravidelné společenské akce pro veřejnost 
a pracuje na zkrášlení prostor pro pohodlí zákazníků. V letošním roce 
plánujeme rekonstrukci fitness centra v podobě nové podlahy a do-
plnění cvičebních pomůcek.

Tímto Vás všechny zveme na jarní návštěvu, můžete cvičit, zahrát 
si šipky, posedět u piva, dát si dobrotu na grilu a u toho využít veřej-
nou wi-fi.

Více informací naleznete www.takhellas.cz, www.facebook.com/
posilovnaHellas.

Vedení TAK Hellas Brno a FITNESS BAR

Zápasníci bodovali na Mistrovství 
České republiky

Důležitou zkoušku mají za sebou letos kluci a holky z řečkovické-
ho oddílu TAK Hellas Brno, z. s. První březnový víkend patřil v Hrad-
ci Králové žákovským a  juniorských kategoriím v zápase ve volném 
stylu. Brňáci tradičně dorazili s  největším týmem. Dvacet hellasáků 
urvalo v konkurenci 159 wrestlerů z celé České republiky celkem tři-
náct cenných kovů, a především šest titulů mistr ČR. Tým zkušených 
závodníků letos doplnilo pár nováčků, kteří přibývají i díky spolupráci 
se Základní školou Horácké náměstí. Gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů ve zbytku sezóny.

Za TAK Hellas Brno Ing. Petra Skalická, Ph.D.

Cyklistka cyklistům
Milí přátelé pohybu na kolech v Zamilovaném hájku a přilehlých 

lesích, vím, jak opojná je rychlá jízda, co vyvolávají prudké sjezdy v 
pocitech cyklisty. Vím rovněž, jak chutná prožitý klid v chůzi loukou 
a lesem. Prosím, respektujte právo pěších na jejich příjemné pocity, 
prosím, zpomalte, když je míjíte, je opravdu velmi nepříjemné 
dostávat se do stresu rychle míjejícím cyklistou. Pohybuji se celý svůj 
život v této oblasti, pozoruji od loňska velký nárůst jezdců na kolech 
a rostoucí pnutí mezi nimi a pěšími. Zamilovaný hájek má génia loci 
klidu a přírodní krásy, prosím, respektujte to. V lese jste si vybudovali 
,,singletrail“, tak pokud si někteří z Vás chtějí užít rychlost, tak, prosím, 
jezděte tam. Ti, kteří se řítí po žluté značce, ohrožují pěší, neboť do za-
táček není vidět a ohrožení je vážné.

Děkuji všem cyklistům za ohleduplnost a přeji nám všem radost 
a ochotu k spoluvnímání. Svět je jeden, zkusme ho spíš sjednocovat 
než rozdělovat.

S přáním pěkných vyjížděk
Jana Smetanová



OKČT Moravská Slavia Řečkovice
pod záštitou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora
pořádá

dne 12. - 13. 4 2019
45. ročník 
turistického dálkového pochodu  IVV

LESNICKÝM
SLAVÍNEM

 Start a cíl:  Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice (bývalý pivovar)
12. 4.  trasa 100 km, start 20.00-21.00
13. 4.  trasy 8, 14, 23, 35, 42, 51 km, start 6:00-10.00 
(trasy 8 km do 14.00) 
cyklotrasy  14, 25, 58 km, start 6.00-12.00 
 Ukončení pochodu:  13. 4. 21:00
Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli diplom a malou 
pozornost. Občerstvení zajištěno.
Startovné: děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč ostatní 30 Kč. 
100 km 50 Kč. 
 Informace:  606 276 185, pokorny.mvdr@centrum.cz, www.kct.cz,
602970786, mach.ek@seznam.cz.

Trasy pochodu vedou krásnou jarní přírodou přes Velkou Babu a malebným 
údolím Ponávky, delší trasy zavedou turisty do Lesnického Slavína s množ-
stvím studánek a pomníčků významných osobností nejen lesnictví a mysli-
vosti, ale i z oblasti techniky a kultury v nádherné lesní krajině, přezdívané  
„Kraj lišky Bystroušky“.

Těšíme se na Vaši účast

12 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora, 621  00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541  421  712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o.,  
www.gill.cz. Redakce  si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě 
na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 4. 2019. Zdarma. 

OLDIES
NA SÝPCE

7. KVĚTNA 2019
SC SÝPKA | KYTNEROVA 1A | BRNO-MEDLÁNKY

21:00-23:00 kapela KOMERČNÍ PŘESTÁVKA
23:00-02:00 DJ ONDRE

POŘÁDÁ MČ BRNO-MEDLÁNKY
START: 20:00
VSTUPNÉ: 50 KČ

 

 

 

 

 
úterý 9. 4. 2019 / 16:30 - 18:30 

AREÁL U MRAVENCE LESÍKA 
Brno Řečkovice 

 
҉   tvořivé dílničky pro holky i kluky s rodiči   ҉ 

V ceně 100,-Kč/dítě: 

- velikonoční osení 
- velikonoční kohoutek  

- zdobení velikonočních perníčků 
- pomlázka pro hochy, zápich či kraslice pro dívky 

 

Nutná registrace do 3. 4. 2019 na:  
pedagogika@lesymb.cz nebo tel.: 720 060 783 Dufková Eva, DiS. 

 

Platba za tvoření bude vybrána na místě. 

         Těšíme se na Vás  


