
ČÍSLO 7.-8.,  ROČNÍK XXVIII 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ČERVENEC-SRPEN 2019

DĚTSKÉ ATRAKCE ZA RADNICÍ

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA pořádá

Pátek 9. 8. 2019
Hodové zvaní od 15:30  

Sobota 10. 8. 2019
09:30 Stavění máje
14:00  Shromáždění hodové chasy  

na konečné tramvaje č. 1 
15:00  Slavnostní průvod stárků

 Hraje dechová kapela Zdounečanka 
22:00 Kapela Stereo
02:00 Ukončení zábavy 

Neděle 11. 8. 2019
10:00 Slavnostní mše v hodovém areálu
15:00  Zahájení nedělní hodové zábavy

 Hraje dechová kapela Zdounečanka  
a cimbálová muzika Jánoch

16:00–18:00   Dětská odpolední diskotéka

19:30 Ukončení hodů

Program bude prokládán  
besedami v podání stárků

28.

9.-11. 

srpna 2019

Předprodej vstupenek od 29. 7. do 9. 8., v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.,  
v úterý, čtvrtek a pátek od 9.00 do 14.00 hod., 

na podatelně úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 Vstupné: sobota: 100 Kč (zlevněné 50 Kč)
                  neděle: 50 Kč (zlevněné 30 Kč)

Moderuje: Michal Isteník – herec Městského divadla Brno 
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Na své 7. schůzi 22. května 2019 rada městské části:
■ souhlasila se zapojením Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do pro-

jektu Jihomoravského kraje „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“, financo-
vaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

■ schválila smlouvy o nájmu nebytových prostor v bytových domech 
na Novoměstské ulici, 

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na opravy chodníků a schodišť v  roce 2020 nabíd-
ku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, 
a současně smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem.

Na své 8. schůzi 5. června 2019 rada městské části:
■ jmenovala do  funkce vedoucí Odboru vnitřních věcí ÚMČ Brno

-Řečkovice a Mokrá Hora paní Bc. Petru Quittovou,
■ schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Renčova 5,
■ zrušila ke dni 30. 6. 2019 Provozní řád sálu, venkovního areálu a pří-

slušenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, schvá-
lený dne 29. 3. 2017, a současně schválila, s účinností od 1. 7. 2019, 
nový provozní řád,

■ schválila s  účinností od  1. 7. 2019 nový Organizační řád Úřadu 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kterým se ruší dosa-
vadní organizační řád ze dne 1. 8. 2013.

Na svém V. zasedání 20. června 2019 zastupitelstvo městské 
části:
■ vzalo na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části  

k 30. 4. 2019, 
■ schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 

Hora za účetní období roku 2018, 
■ souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečko-

vice a Mokrá Hora za rok 2018, a to bez výhrad, a současně schválilo 
závěrečný účet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 
2018,

■ projednalo prodej pozemků, 
■ souhlasilo s  podáním žádosti o  dotaci na  projekt „Revitalizace  

sídelní zeleně Brno-Řečkovice“ v  rámci Operačního programu  
Životní prostředí a současně souhlasilo se spoluúčastí městské čás-
ti na nákladech uvedeného projektu ve výši 50 % z celkové finanční 
spoluúčasti města Brna.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Vážení spoluobčané, 

rád bych dnes podrobněji rozvedl 
téma dalšího zlepšování stavu v  ná-
kupním středisku Vysočina. V  únoro-

vém čísle ŘEČI přednesl pan místostarosta René Černý aktuální 
informace k vývoji situace kolem jedné z budov. Za reálnou lze 
nyní považovat situaci, že se vlastníkem budovy nacházející se 
nejblíže směrem k  Horáckému náměstí stane společnost Lidl. 
Množství pozitivních ohlasů a  s  nimi souvisejících dotazů jsme 
však prozatím nuceni krotit. S ohledem na složitou právní historii 
objektu, který je v majetku státu, to stále ještě nemusí být defini-
tivní záležitost. Osobně si však takto silného investora a zvýšení 
nabídky služeb v městské části dovedu představit. 

Bez ohledu na budoucí konkrétní využití zmíněné budovy nás 
však čeká rozhodnutí o využití areálu Vysočina jako celku. Mno-
hokrát již bylo napsáno, že jsou možnosti městské části omezeny 
tím, že v nákupním centru nevlastníme žádnou z budov. V našem 
majetku jsou pouze pozemky, přímý vliv tak můžeme uplat-
nit na dvě věci. Za prvé je to stav některých zpevněných ploch, 
především v prostoru za Centrem lékařské péče. To je záležitost, 
kterou v brzké době umíme řešit. Druhým, dlouhodobějším té-
matem je využití volného travnatého pozemku v prostoru mezi 
silnicí nad Horáckým náměstím, sokolovnou a  dalšími budova-
mi v  nákupním středisku. Z  hlediska územního plánu se jedná 
o tzv. smíšenou plochu obchodu a služeb, která slouží převážně 
k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy. 

Podle mého názoru se naopak všichni či drtivá většina z nás 
shodne na tom, že nová parkovací místa jsou a budou potřeba. 
Tím spíše, že chceme, aby Vysočina žila. Jedním z  míst, kde by 
v  budoucnu mohla nová parkovací místa vzniknout, může být 

i tento pozemek. Samozřejmě z funkčního i estetického hlediska 
se na prvním místě nabízí myšlenka podzemního parkoviště, pro 
kterou se toto místo jeví jako vhodné i z hlediska sklonu. Zároveň 
platí, že nejdostupnějším a nejpřirozenějším centrem naší měst-
ské části může být právě lokalita střediska. V  takovém případě 
se nabízí idea ponechat celý prostor volný, pojmout jej jako více 
nebo méně zadlážděnou plochu vhodnou pro setkávání lidí, ja-
kési náměstíčko s doplňkovou funkcí vůči zbytku nákupního cen-
tra. Vnímám i námět nové haly pro sport a společenské akce, byť 
je jasné, že v tomto případě se nejedná o záležitost nejbližších let. 
Nechci však předbíhat. O konzultace a pomoc s přípravou veřej-
né debaty jsme požádali odbornou autoritu – Kancelář architekta 
města Brna.

Marek Viskot, váš starosta 

Slovo starosty
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VýzVa
Na jaře roku 2021 se uskuteční Sčítání lidu, domů a bytů. Stavební úřad jako editor Registru územní identifikace adres a nemovitostí  
(RÚIaN) obdržel výzvu k opravě/doplnění nekonzistentních či chybějících údajů ke stavebním objektům s přiděleným číslem  
evidenčním. Jedná se o chaty, případně garáže či jiné doplňkové objekty, u kterých není známé jejich umístění, tj. parcelní číslo  
pozemku, na kterém se nacházejí:

č. ev.      28 k. ú. Řečkovice č. ev. 1092 k. ú. Řečkovice č. ev. 1140 k. ú. Řečkovice

č. ev.      38 k. ú. Řečkovice č. ev. 1093 k. ú. Řečkovice č. ev. 1141 k. ú. Řečkovice

č. ev.    137 k. ú. Řečkovice č. ev. 1101 k. ú. Řečkovice č. ev. 1142 k. ú. Řečkovice

č. ev.    166 k. ú. Řečkovice č. ev. 1102 k. ú. Řečkovice č. ev. 1150 k. ú. Řečkovice

č. ev.    189 k. ú. Řečkovice č. ev. 1107 k. ú. Řečkovice č. ev. 1155 k. ú. Řečkovice

č. ev.    213 k. ú. Řečkovice č. ev. 1108 k. ú. Řečkovice a

č. ev. 1001 k. ú. Řečkovice č. ev. 1109 k. ú. Řečkovice č. ev.  22 k. ú. Mokrá Hora

č. ev. 1002 k. ú. Řečkovice č. ev. 1110 k. ú. Řečkovice č. ev.  32 k. ú. Mokrá Hora

č. ev. 1004 k. ú. Řečkovice č. ev. 1111 k. ú. Řečkovice č. ev.  74 k. ú. Mokrá Hora

č. ev. 1010 k. ú. Řečkovice č. ev. 1123 k. ú. Řečkovice č. ev.  80 k. ú. Mokrá Hora

č. ev. 1056 k. ú. Řečkovice č. ev. 1129 k. ú. Řečkovice č. ev.  83 k. ú. Mokrá Hora

č. ev. 1089 k. ú. Řečkovice č. ev. 1131 k. ú. Řečkovice č. ev.  91 k. ú. Mokrá Hora

Protože ve  spisovně stavebního úřadu nebyly požadované údaje dohledány, žádáme vlastníky nebo i  další osoby, kterým je  
umístění staveb s  výše uvedenými čísly evidenčními známé, aby do  31.  7.  2019 kontaktovali zdejší stavební úřad (osobně/ 
telefonicky/elektronicky). Postačí i  lokalizace staveb bez parcelního čísla, které již stavební úřad dohledá. Pokud nebudou tyto  
stavby identifikovány, lze se domnívat, že již neexistují (byly v  minulosti odstraněny), a  stavební úřad provede jejich odstranění  
i z uvedeného registru (RÚIAN).
Kontakty
telefony: 541421732, 541421733, 541421734, 541421735, 541421736
emailové adresy: pavlickova@reckovice.brno.cz; ondrujova@reckovice.brno.cz

Ing. arch. Ludmila Pavlíčková,  
vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Závěrečný účet aneb každoroční hodnocení  
stavu hospodaření městské části

Jak už jsem psal v  předchozím článku 
věnovaném schvalování rozpočtu naší 
městské části na rok 2019, zatímco rozpo-
čet je finanční plán pro řízení obce, závě-
rečný účet a  další související dokumenty 
pak jsou hodnocením skutečného hospo-

daření městské části v  uplynulém roce. V  měsíci červnu tedy rada 
a zastupitelstvo projednávaly závěrečný účet za rok 2018. Ten praví, 
že hospodaření městské části za rok 2018 skončilo s celkovými příjmy 
ve výši 110,5 mil. Kč a celkovými výdaji 112,3 mil. Kč, tj. v mírném de-
ficitu 1,8 mil. Kč, který byl pokryt z vlastních finančních prostředků, 
nashromážděných v předchozích letech. Pro srovnání celkové bilan-
ce rozpočtu může také posloužit porovnání s předchozími roky v ná-
sledující tabulce. 

V mil. Kč 2015 2016 2017 2018

Příjmy celkem 74,231 111,986 112,123 110,518

Výdaje celkem 78,558 109,420 110,246 112,335

Saldo rozpočtu -4,327 +2,566 +1,877 -1,817
  

Opět se úspěšně podařilo v průběhu kalendářního roku zvýšit plá-
nované příjmy městské části o další dodatečné zdroje, například z Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tě-
lovýchovy, Jihomoravského kraje či města Brna. Díky tomu mohly být 
následně realizovány další investice. Faktem je, že brněnské městské 
části s ohledem na Statut města Brna a systém rozdělování veřejných 
prostředků nedisponují tolika vlastními finančními příjmy jako běžná 
města a obce, o to víc se pak musí snažit získávat dodatečné zdroje 
všude, kde je to možné. 

Co se týče struktury výdajů naší městské části za rok 2018, poměr 
běžných a kapitálových výdajů byl 55,6 % ku 44,4 % a tak i rok 2018 
byl stejně jako roky minulé ve znamení zachovávání vysokého pomě-
ru výdajů směřujících do  investic, rekonstrukcí, revitalizací či oprav. 
Z hlediska prostých čísel pak ještě městská část v roce 2018 dosáhla 
provozního přebytku ve  výši 4,12 mil. Kč, její vedlejší hospodářská 
činnost skončila po zdanění v plusu 4,09 mil. Kč a v rámci hospoda-
ření s nehmotným a hmotným majetkem zaznamenala městská část 
celkové zvýšení jeho hodnoty o více než 43 mil. Kč.     

Každoročně také hospodaření městské části bývá z hlediska kon-
troly předmětem přezkoumání nezávislou auditorskou společností 
- a to například z hlediska dodržování povinností stanovených zvlášt-
ními právními předpisy či řádného hospodaření s  finančními pro-
středky. V  rámci této kontroly, jejíž výstup je také součástí závěreč-
ného účtu za rok 2018, nebyly při přezkoumání hospodaření městské 
části za rok 2018 zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika. 

Úřad městské části také disponuje interním auditorem, který 
v  rámci své průběžné kontroly vnitřního fungování městské části 
skrze interní audit a realizaci veřejnosprávních kontrol vytváří systém 
vnitřní kontroly a přispívá tak celkově k  lepší kontrole hospodaření 
a  fungování úřadu. Na základě jeho auditu nebyly v roce 2018 zjiš-
těny žádné známky nehospodárného, neefektivního či neúčelného 
hospodaření s veřejnými prostředky nebo jejich nakládání v rozporu 
s právními předpisy apod. Městská část také skrze interního audito-
ra průběžně kontroluje zřizované příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). 
Skrze systém těchto vnitřních kontrol nebylo v roce 2018 shledáno 
žádné významné porušení povinností nebo rozpočtové kázně, pouze 
drobné či formální nedostatky, které byly odstraněny.   

Filip Hrůza, místostarosta
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Chvála cestování
Vážení a milí literární gurmáni,

přináším další várku knižních lahůdek, tentokrát trochu objemnější 
díky prázdninám. Některé tipy na letní čtení jste dostali již minule, ale 
věřím, že dobrých tipů není nikdy dost.

K létu patří cestování, a ne každý se vypraví do všech končin, kam 
by chtěl, proto nám k rozšíření obzorů poslouží knihy. Asi ne každý 
by věřil tomu, že se spoustu zajímavých věcí o lidech, místech a kraji-
nách dozví i z detektivek. Někteří čtenáři nemají tento žánr v oblibě, 
hemží se to tu vrahy, psychopaty a násilníky, ale v druhém, neméně 
významném plánu se můžeme dozvědět, jak to jinde vypadá a jak se 
tam asi žije. Namátkou. Detektivní série Louisy Pennyové s inspek-
torem Gamachem v hlavní roli vám ukáže, jak se žije ve frankofonní 
části Kanady, dozvíte se leccos i  o  dějinách celé země. První díl se 
jmenuje zátiší a autorka jich napsala už devět, zatím poslední má ná-
zev Kudy vchází světlo. Nebo jiná série: Jean-Luc Bannalec a jeho 
detektivky z Bretaně. Při četbě o tomto koutu Francie si úplně krásně 
představíte moře, ryby, ústřice a vlahý vítr, který se nese nad pevni-
nu. První díl má název Bretaňské poměry a  zatím poslední, šestý, 
se jmenuje Bretaňské světlo. Toto jsou destinace vcelku běžné, ale 
co například takové Mongolsko. Zatím dva díly detektivek Iana Ma-
nooka Jerúlgelder a  Kruté časy vám strhujícím způsobem osvětlí 
nejen záhadu místních vražd, ale také nastíní poměry a kulturu v této 
části světa.

Toto je pár tipů z beletrie, kde byste cestování opravdu nehleda-
li, ale kromě toho máme samozřejmě velmi pestrou nabídku různě 
obsáhlých turistických průvodců ze všech světadílů, tak se neváhejte 
zastavit a přijďte si vybrat.

Cestovatelských tipů pro děti je též nepřeberné množství. Když 
jsem byla malá, mou nejkrásnější encyklopedickou knížkou bylo 
S malířem kolem světa s  ilustracemi Jiřího Kalouska. Letos tento 
skvělý ilustrátor vydal letos novou knihu S malířem kolem Evropy. 
Dalším autorem, kterého řadíme mezi klasiky, je Miroslav Šašek. 
Z  bohatého seznamu jeho knih máme v  pobočce To je austrálie 
a To jsou Benátky, v jiných pobočkách si pak můžete vypůjčit Hon-
gkong, Irsko, Izrael, Londýn, Mnichov, New York, Paříž, Řecko 
a Řím. 

Je krásné pozorovat, jak naše pobočka díky vám žije a jak se to vše 
nabaluje. V květnu jsem vám doporučovala knihy Petera Wohllebena, 
a  představte si, překladatelka jeho knih, PhDr.  Magdalena Havlová, 
CSc., žije v Řečkovicích a  je naší věrnou čtenářkou. Ti z vás, kteří již 
některou Wohllebenovu knihu četli, mi jistě dají za  pravdu, že jsou 
velmi čtivé a k tomu napomáhá i dobrý překlad. 

Je moc fajn si s vámi povídat o knížkách i o všem možném a občas 
vás chceme něčím zajímavým překvapit. V červnu jste mohli tipovat, 
kolik procent tvoří naučná literatura pro dospělé v naší pobočce. Kdo 
z vás vyhrál, ještě nevím, ale výsledné číslo je 16,7 %. Jisté je jen to, že 
ten či ta z vás, kteří byli tomuto tipu nejblíže, vyhrávají knihu - a jakou 
jinou než naučnou. Na prázdniny jsou pro vás připraveny ještě dvě 
aktivity. Jaká je vaše knihovna? Budu moc ráda, když vyfotíte svou 
knihovnu, tři nejhezčí fotografie odměníme knihou a s vaším souhla-
sem uděláme ze všech fotografií výstavku. Fotky nám můžete přinést 
hotové nebo na „flešce“ a my je necháme barevně vytisknout. A aby-
chom se vrátili k cestování, těšíme se ještě na jednu výstavu. Pošlete 
nám do knihovny pohled z vaší dovolené, i z těchto milých vzpomí-
nek vytvoříme výstavu a připomínku toho, kde jsme všude v létě byli. 
Adresa je KJM Brno, Kolaříkova 3, 621 00, Brno. Těšíme se moc!

Ani děti nebudou o prázdninách ošizeny. Mohou nám přinést uká-
zat svoje čtenářské deníky a dostanou malou odměnu. A celé prázd-
niny mohou plnit naši Čtenářskou výzvu, tak směle do toho! Soutěžte 
a hrajte s námi! 

Přejeme krásné léto a odpočinek s dobrou knihou.

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Jak už jsem několikrát psala, téměř 200 
let byla Mokrá Hora součástí obce a  katas-
trálního území Jehnice. Proto se o  historii 
naší obce dočteme i v jehnické kronice.

Dnes jsem si z  kroniky vybrala zápis 
o  prvním srpnovém dni roku 1934, který 
zaznamenal tehdejší kronikář, řídící učitel 
František Havelka.

„Dne 1. srpna t. r. o  3. hod. odpoled-
ne snesla se nad Jehnicemi, Mokrou Ho-
rou a okolím prudká bouře s průtrží mračen. 
Déšť spustil se z nízkých, skoro po zemi běží-
cích mračen v celých souvislých provazcích 
v takovém množství a síle, že v malé půlho-
dince pokryta celá země vodou do  takové 
výše, že v  obci není pamětníka. Potůčky 
se proměnily v  dravé bystřiny, které svou 
zkalenou vodou unášely vše, co jim v cestě 
překáželo, drásaly břehy a  vymílaly koryta. 
Rovná místa proměněna v rybníky a jezera. 
Na  návsi v  Jehnicích stála voda u  čísla 34 
na  metr,  u  hasičského skladiště na  60 cm 
vysoko. Louky mezi Mokrou Horou a  Řeč-
kovicemi byly úplně zaplaveny tak, že voda 
proudem odtékala přes silnici, tu nesjízdnou 
učinila. Obecní  a  veřejné cesty v  Jehnicích 
učiněny naprosto neschůdné a  nejnutněj-
ší opravy cest vyžádaly si nákladu 1 500 Kč. 
Na  polích, jelikož obilí bylo již všechno 
sklizeno, způsobila tato bouře méně škod, 

toliko brambory a čerstvě zoraná pole byla  
odplavením ornice poškozena.“

Kronikář popsal i  “zpustošení letní 
koupelny”, tedy plovárny v  Mokré Hoře,  
o jejímž otevření v červnu 1911 jsem psala  
v minulém čísle Řeči.

Za bouře byly plovárna i její zázemí silně 
poškozeny rozvodněným potokem Rakov-
cem.

Na  opravě se finančně podíleli členové 
Okrašlovacího spolku a  zejména pan Vi-
chr. Způsobené škody tak mohly být brzy  
odstraněny.

Krásné prázdniny, dostatek sluníčka  
i přiměřeného deště a v září na shledanou.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... z jehnické pamětní knihy: Letní bouře 1934 

Letní bouře 2019
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Tábor je nejvíc! Poslední volná místa na táborech! 
www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/tabory

KRoužKY Na ŠKoLNí RoK 2019/2020
od 1. 6. 2019 se můžete hlásit do zájmových kroužků  
pro děti i dospělé na nový školní rok 2019/2020.  
Čekají vás oblíbené kroužky, ale připravujeme i novinky.
Zahájení činnosti všech kroužků bude od 23. 9. 2019.

Klubík Frikulín pro nejmladší děti od 2 let přijímá  
registrace na nový školní rok 2019/2020.
Přihlašovat se můžete od 1. 6. 2019 přímo na našich  
stránkách v sekci KROUŽKY.
 
Bližší informace: 
Petra Tichá, tel. 604 183 474, ticha@helceletka.cz

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

Nabídka pronájmu garáže
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž  
o výměře 19 m2 při ulici Podpěrově (lokalita „Cihelna“).  
Garáž je na ortofotu označena červeně (kroužkem).  
Po podání žádosti budou zájemci obesláni s podrobným 
popisem pro podání nabídky. 
Bližší informace poskytneme na tel. č. 541 421 722 nebo  
e-mailem sirhalova@reckovice.brno.cz,  
paní Daniela Širhalová – Odbor správy majetku ÚMČ.  
Žádosti očekáváme nejpozději 31. 7. 2019.

Odbor správy majetku ÚMČ

Program  přednášek 
pro  seniory  na  II. POLOLETÍ  2019

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice,  
Palackého nám. 11

4. září v 16:00 Mgr. Klementová Lollok Marie 
 Kanárské ostrovy
18. září v 16:00 Ing. Novák Jaromír 
 Toskánsko
 2.  říjen v 16:00 Ing. Charvát Jiří 
 Velké ostrovy Středomoří II
16. říjen v 16:00 Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. 
 Slezsko
30.  říjen v 16:00 Ing. Charvát Jiří 
 Čína a Tibet
13. listopad v 16:00 Ing. Novák Jaromír 
 Jih Itálie
27. listopad v 16:00 Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. 
 Cejlon
11. prosinec v 16:00 Vánoční besídka

Mgr. Petr Štancl, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Vítání občánků v říjnu 2019
Vážení rodiče nově narozených dětí,
touto cestou Vás chceme upozornit, že v sobotu 5. října 2019 se 
opět uskuteční v  prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské 
části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené 
v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. 
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 18. září 2019 u paní  
Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747,  
email: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

ZÁPISY DO KROUŽKŮ:
Milí zájemci o naše tvořivé kroužky, od 1. 6. je možno hlásit 
se on-line do našich kroužků na nový školní rok.
Připravujeme VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY pro děti, 
školáky, předškoláky i nejmenší.
Samostatně i v doprovodu rodičů. Novinky i osvědčené 
kroužky, na které jste zvyklí.

Z NOVINEK:
• kreativní šití, děti 8-15 let
• keramika s točením na kruhu, děti 7-15 let
• výtvarka pro nadané děti
• baby klub pro nejmenší s doprovodem 

KLASICKÉ KROUŽKY:
• výtvarka s keramikou, různé věkové skupiny
• keramika pro děti
• keramika pro dospělé
• výtvarné putování (výtvarka s keramikou)
U některých kroužků bude možnost vyzvedávání dětí  
z družiny.

Přijďte se podívat do prostor našich dílen a vyzkoušet si 
činnost.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 11. 9. 2019
 čtvrtek 12. 9. 2019
 od 15 do 18 hod.

Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino
 Jana Podzemná
 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 
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Michale, pocházíš z Nového Strašecí. Jak ses dostal do Brna?
Nevzali mě v Praze na DAMU, takže další rok už jsem to zkusil i na brněn-

skou JAMU, kde mne přijali. Protože jsem chtěl dělat divadlo a studovat he-
rectví, tak jsem šel do Brna. A asi můžu docela rozhodně prohlásit, že v Brně 
už zůstanu. 

Takže Ty jsi takový naturalizovaný Brňák?
Ano, myslím si, že jsem naturalizovaný Brňák. Miluju tohle město, a oprav-

du se mi z něj nikam nechce.

Přijde mi, že hodně herců směřuje do Prahy.
Na  to právě narážím. Nějaké pracovní vazby na  Prahu mám, a  je samo-

zřejmě časově čím dál náročnější tyto závazky plnit. Ale ten návrat do Brna je 
vždycky tak sladký, že se nechci stěhovat kvůli práci do Prahy.

Co se Ti v Brně líbí, a co bys na něm, pokud bys měl tu možnost, změnil?
Brno se podle mého názoru za  posledních několik let hodně posunulo 

k lepšímu. Třeba v gastronomii, což já zbožňuju, a je to na mně i vidět (smích), 
ale i  co se týká společenského života. Je zde opravdu kam jít, je tady toho 
hodně k vidění. Sice musí člověk někdy trošku hledat, ale najde všechno, co 
potřebuje, a na malém plácku. Vlastně všechno je tady tak nějak blízko, což se 
mi moc líbí. Ale nejvíc mi na Brně vyhovuje asi to, že Brno je jako město straš-
ně svobodné. Tady se třeba moc neřeší, kdo si venku sedne s pivem na který 
obrubník. Tohle město taky hodně intenzivně žije. Je to podle mě tím, že je 
to město hlavně pro Brňáky. Nejsou tu davy turistů, jako třeba v Praze. Líbí 
se mi, jakým způsobem se Brno vylepšuje, jak se opravují domy. Zrovna tady 
na „Moraváku“. Celá ta ulice, co vede nahoru, je podle mne nádherně udělaná. 
Moc se mi to líbí, a mám z toho obrovskou radost. Brno je zkrátka nádherné 
město. A co bych změnil? Já bych si jenom přál, aby nebylo město přes léto tak 
rozkopané. Už jezdím jenom MHD nebo taky používám rekolo.

Chtěl jsi být vždycky hercem?
Ne, ne, já jsem sice vždycky byl něco jako takový třídní šašek, asi mne bylo 

vždycky všude plno, to jo, ale o divadle jsem nikdy nepřemýšlel. Dokonce jsem 
ani jako kluk do divadla moc nechodil. Maximálně se školou, a samozřejmě 
mne to nebavilo a zlobil jsem tam. Záliba v herectví se objevila až při studiu 
gymnázia. Tehdy jsem musel ze zdravotních důvodů přestat hrát fotbal, a ten 
volný čas, který jsem najednou měl, jsem potřeboval nějak využít. Tak jsem 
začal chodit do dramaťáku. Tím jsem udělal velkou radost hlavně mým rodi-
čům, kteří nikdy moc neuznávali takovou tu potulku s partičkami. Okamžitě, 
jakmile jsem přičichnul k  herectví, jsem ještě začal hrát ochotnické divadlo 
v jiném městě, a pak už to mělo rychlý spád.

Ty jsi divadelní i televizní herec, co je Ti bližší? 
Obojí má svoje specifika. Obojí je v něčem zábavné. Mne ze začátku ka-

mera vůbec nebavila. Asi to bylo i tím, že jsem moc neuměl na kameru hrát. 
Ona je to opravdu úplně jiná herecká disciplína. Neříkám, že už to umím, ale 
něco jsem se přece jen naučil, třeba abych byl před kamerou klidný. Takže teď 
už mne začalo bavit hrát i na kameru. Nicméně pořád je mi bližší hrát pro lidi 
než pro to sklo.

Máš nějakou vysněnou roli, kterou by sis chtěl zahrát? Herci to tak mívají, 
a někdy se jim to splní, někdy ne.

Teď už mám vlastně jenom jednu vysněnou roli. Ale já jsem si kdysi slíbil, 
že to nebudu nikdy říkat nahlas. Někdo si to přečte, a dá mi tu roli jenom pro-
to, že si to přečetl, a přitom ho to téma nebude tak zajímat, jako mne. A to 
bych nechtěl. Přál bych si, aby to ke mně přišlo automaticky. Takhle se mi to 

třeba splnilo s Faustem, což byla moje vysněná role. Moc jsem si ji chtěl zahrát. 
Najednou přišla, zničehonic, a nikdo nevěděl, že ji chci hrát. A hraju to strašně 
rád. Ještě mám teda tu jednu, tak doufám, že taky přijde. Ale musím říct, že 
na tuhle mám ještě dost času. Tu můžu hrát klidně v šedesáti.

Vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy Ti bylo na jevišti horko? Mám na mysli 
některou z těch situací, které herci nenávidí a diváci milují?

Tak takových situací je hrozně moc. Když hrajete s Bolkem Polívkou, s Pe-
ťou Štěpánem nebo s Vojtou Blahutou, tak se fakt snadno dostanete do situ-
ace, kdy to už nejde vydržet a musíte se začít smát. Ale kdy mi asi bylo nej-
větší horko na jevišti, tak na to nikdy nezapomenu. Bylo to moje první okno. 
V  představení Všemocný pan Krott jsem zapomněl monolog, který je přes 
stránku a půl. Já jsem se do něho nadechl, řekl jsem první větu, a bylo bílo. 
Neviděl jsem nic, stál jsem metr od první řady, všichni kolegové se smáli, přes-
tože jeden z nich byl jakože mrtvý a dva spali, a smáli se tak nahlas, že jsem 
neměl šanci slyšet ani nápovědu. Tak jsem ten monolog prostě přeskočil. Ale 
hodně dlouho jsem s tím bojoval, takže samozřejmě všichni diváci poznali, že 
tam něco chybí, protože ten monolog ještě navíc začínal větou „Poslouchej, 
Jendo.“ A to bylo to jediné, co jsem řekl, pak už jsem mu neřekl nic, tak jsme 
odešli.

Tak tady ses tedy opravdu zapotil. A kdy ses naopak nejvíc pobavil?
Herectví je nádherné povolání. Je sice bolestivé, stojí vás všechen čas, 

energii, sílu, ale člověk se baví neustále, což je na něm to nejkrásnější. Ale já 
bych zase musel říct ta jména Bolek Polívka, Vojta Blahuta a Petr Štěpán. To 
jsou lidi, kteří mne na jevišti baví strašně moc. Třeba hrát s Petrem Štěpánem, 
ať už jsou to Osmyčky, Bítls nebo to byli Tři mušketýři, pro mě znamená obrov-
ský zážitek. Mezi námi je nějaká zvláštní chemie. Myslím si, že nám to spolu 
hodně dobře funguje, oba víme, co ten druhý řekne, i když to ve scénáři není. 
Někdy samozřejmě přijdou chvíle, kdy i my se vzájemně dokážeme překvapit, 
a v tu chvíli se to nedá vydržet.

A jaké to je, hrát s Bolkem Polívkou?
No tak stoupněte si na jeviště s legendou. To už samo o sobě v sobě nese 

určitý závazek, trošku nějakého strachu, pokory nebo něco podobného. Nic-
méně Boleček mě má myslím moc rád, a já jeho taky. Sblížili jsme se i v sou-
kromém životě. Navštěvujeme se nebo spolu chodíme na pivo. To mi hodně 
usnadnilo s ním hrát a improvizovat. Takže teď už si na něho i trošku dovolím, 
pokud on mi to dovolí. A je pravda, že já od něj dostávám poměrně dost pro-
storu. Ale někdy, když má Bolek náladu, tak vás dokáže zahnat do kouta, kde 
vás drží, směje se vám a hraje si s vámi jak kočka s myší. To jsou chvíle kdy, ne 
že by mne to nebavilo, ale je dost těžké to odrážet. Bolek je neskutečně poho-
tový, strašně chytrý, vzdělaný a sečtělý člověk. To znamená, že on má kde brát, 
a dokáže těch point „vysolit“ dvanáct během čtyřiceti vteřin, čehož já samo-
zřejmě schopen nejsem. A on se baví tím, že toho nejsem schopen, takže mne 
tam drží, pak si to vypointuje sám, a jde od toho. Já jsem pak úplně mokrej, 
stojím tam jak blbeček a doufám, že už bude konec, že už nic dalšího nepřijde. 
A samozřejmě, že řeknu jednu větu, a jsem v tom koutě zpátky (smích).

Hody v naší městské části bude 
letos uvádět herec Městského divadla 
Brno Michal Isteník – držitel Ceny 
Thálie za mužský činoherní výkon 
a Ceny Alfréda Radoka v kategorii 
talent roku.

S usměvavým a stále dobře 
naladěným Michalem jsme si povídali 
u kávy v divadelním klubu před 
představením Nebezpečné vztahy.

Vavřinecké hody bude moderovat  
hvězda seriálu Most!

Představení Bítls, fotografie: Jef Kratochvil
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Vzpomínáš si na své úplně první představení v Městském divadle Brno, kdy jsi 
jako činoherec účinkoval v muzikálu Jánošík aneb Na skle malované?

Ano, vzpomínám (smích). Byl jsem tenkrát strašný kopyto. To už se samo-
zřejmě od té doby hodně zlepšilo, jednak pohybově - valaška by mi teď už 
z ruky asi nevypadla - i ten zpěv se výrazně, ne sice do nějakého předváditel-
ného tvaru, ale zlepšil. Režisér Stano Slovák, když mne obsazoval, věděl, jak 
na tom jsem. Ale ostatní netušili, že přichází dvě „posily“ (i s Jardou Matějkou), 
které na  tom nejsou nejlépe ani pěvecky, ani pohybově. Stano nás tenkrát 
přivedl za  korepetitorem, abychom mu zazpívali. Pan korepetitor se na  nás 
usmíval, a když jsme dozpívali, tak se ještě pořád usmíval, a to další znám z vy-
právění. Jakmile se za námi zavřely dveře, korepetitor ztuhnul a řekl Stanovi 
„To si snad děláš p… , ne?“ Myslím, že byli tenkrát dost rozčarovaní (smích).

Až skončíme tenhle rozhovor, tak se půjdeš připravovat na dnešní představe-
ní Nebezpečné vztahy. Co Ti proběhlo hlavou, když jsi se dozvěděl, že budeš 
hrát Valmonta? Protože Ty nejsi takový typický představitel této role. Většinou 
si Valmonta člověk představí jinak.

Ale úplně jinak (smích). Samozřejmě mne vůbec nenapadlo, že bych to 
hrál. Když jsme se s  Barunkou Goldmannovou bavili o  tom, co se v  divadle 
chystá, tak jsem říkal Vztahy – tak tam pro mne role asi moc není, a ona na to 
„Jak to, že není, budeš hrát Valmonta, vsaď se.“ Prohlásil jsem, že já přece ne-
můžu hrát Valmonta. Ale ona mě přesvědčovala, že můžu, protože nejde ani 
tak o  to, jak ten člověk vypadá, ale spíš o  to, jak umí jednat s  lidmi. Tak se 
mi tam někde vzadu usadila myšlenka, že by to byla samozřejmě věc, kterou 
bych neodmítl. Ta role je nádherná, a když k někomu s mým fyzickým typem 
přijde takováhle nabídka, tak se to nedá odmítnout, stejně jako když jsem hrál 
d´Artagnana.

Nabídku jsem dostal u stejného stolu, kde teď sedíme. Bylo to v situaci, kdy 
už jsem byl tak vyčerpaný, že jsem přišel poprosit pana ředitele, aby mi dal 
na chvíli volno, jinak se úplně rozsypu na kousky. On řekl, že to samozřejmě 
chápe, a volno mi dá, ale že je tu možnost hrát Valmonta. Tak jsem si řekl, že se 
rozsypu až později. Takže mne to ještě čeká (smích). 

Kromě toho, že je to krásná role a  nádherné představení, sešla se tam 
i skvělá parta, zbožňuju to. Člověk samozřejmě v té figuře musí objevit jiné 
kvality než ty, které nemám. Zkrátka určitě bych to hrál jinak jako vysoký, ztepi-
lý, pohledný muž, a jinak to musím hrát já, protože tohle nabídnout nemůžu. 
Já si myslím, že mám docela dobrou dikci, to je věc, na které si zakládám a kte-
rou dost piluji. V tomhle směru té roli můžu dát docela dost, a na tom se to 
snažím stavět. Zjistil jsem, že tahle role s sebou nese něco zvláštního. Na chvíli 
vás dokáže změnit. Neříkám, že přímo charakter, ale ukáže člověku, že v  té 
manipulaci není tak úplně zle. Člověk pocítí takovou zvláštní moc. Ne že bych 
to používal v civilním životě, ale hrozně hezky se s tím pracuje. Hnacím mo-
torem té figury je vztek. A to je emoce, se kterou jsem nikdy na jevišti takhle 
vehementně a dlouhodobě nepracoval. A ještě dnes se s tím musím vlastně 
vyrovnávat, protože to není pěkná emoce. A když někoho, ke všemu co dělá, 
žene vztek, tak to je hrozná síla, a ten člověk je pak strašně nebezpečný.

Letos budeš poprvé uvádět hody v naší městské části. Na jižní Moravě se hod-
ně dodržují a obnovují tradice. Jak je to u vás na Rakovnicku?

Rakovnicko je vlastně hornický region, protože je to blízko Kladna. Tím, že 
se tam z celé republiky sjížděli horníci, vznikala taková hornická města, která 
skoro žádné tradice neměla. A ty, které tam byly, se podařilo v druhé polovině 
minulého století dost důsledně vykořenit. Takže ani není moc co obnovovat. 
My v Novém Strašecí ale máme tradici, která není asi nikde jinde, a  jmenu-
je se Pěkná hodinka. Když je u nás posvícení, tak v pondělí, což je normální 
pracovní den, se v  Novém Strašecí nestane, aby šel někdo do  práce. Ti lidé 
tam prostě nejdou, a  když je zaměstnavatel odmítne pustit, tak má smůlu, 
protože oni stejně do  té práce nepůjdou. Pěkná hodinka začíná dlouhým 
průvodem s hudbou na hřbitov a zpět rozloučit se se zesnulými, kteří ten rok 
odešli. Průvod pak končí v různých hospodách. V deset hodin se v těch hos-
podách sejdou muži, a mají do jedenácti pěknou hodinku, v jedenáct se k nim 
připojí ženy, a následuje pěkná hodinka se ženami, která se potom promění 
v takovou lidovou zábavu.

To je jediná tradice, která se u nás drží, a neslyšel jsem, že by se držela ještě 
někde jinde mimo Nové Strašecí.

Pomyslný štafetový kolík moderování našich hodů přebíráš po  Zdeňkovi 
Junákovi, který to dělal několik let před Tebou. Dal Ti nějaké rady?

Slíbili jsme si, že se sejdeme, ale ještě se nám to nepovedlo. Říkal mi jenom, 
že si musím dávat pozor na  alkohol, který mi tam budou nabízet. To se mi 
doufám podaří, protože oba ty dva dny budu řídit. V neděli musím ještě v noci 
odjet do Prahy, takže pít ani nemůžu. Proto si myslím, že tuhle radu nějakým 
způsobem dodržím. Ještě říkal, že je to velmi příjemná akce, prý se nemám 
čeho bát a že jsou tam všichni hodní (smích).

Hody jsi sice ještě nemoderoval, ale setkáváš se s nimi v úspěšném muzikálu 
Bítls, kde v roli tajemníka MNV zachraňuješ hody, když hodová kapela na po-
slední chvíli odřekne. To představení je velice úspěšné, diváci se skvěle baví 
a vy herci působíte dojmem, že si to také užíváte. Je to tak?

Bítsl nás baví moc. Já se alternuji s Alanem Novotným a Petr Štěpán v roli 
předsedy MNV zase s Viktorem Skálou. Nazkoušeli jsme to v takových ustále-
ných dvojicích, já většinou hraju s Petrem. A myslím, že i tam se ukazuje, jak 
spolu na  jevišti umíme výborně komunikovat. Když vyjdete na scénu, podí-
váte se Štěpánovi do očí, a on v nich má takové až plameny, tak si můžete 
být stoprocentně jistí, že dneska to bude skvělé, že se nasmějeme, pobavíme, 
a myslím si, že je to vzájemné. Takže strašně rád to hraju.

Čekali jste při zkoušení této inscenace, že bude tak úspěšná?
Ne. Mně se to tedy líbilo už od chvíle, co jsme si přečetli scénář. Říkali jsme 

si, že to je taková drzost - celá ta hra. Ale v tom dobrém slova smyslu drzost. Je 
to skvěle vymyšlené, výborně napsané a má to chytrý, promyšlený humor. Ale 
že se za dva roky odehraje sto repríz, a nikoho blízkého na to nedostanu, když 
přijede, protože není jak, tak takový úspěch jsme opravdu nečekali.

Michale, hraješ jednak na domovské scéně Městského divadla Brno, v Buran-
teatru, spolupracuješ s rozhlasem, nově vystupuješ na Letních Shakespearov-
ských slavnostech v představení Zimní pohádka, kromě toho Tě stále častěji 
vidíme v televizi, natáčíš v Praze. Máš vůbec čas na nějaké koníčky při tako-
vém vytížení?

Ne. Bohužel nemám žádný koníček, kterému by se dalo v tomhle zápřahu 
věnovat. Občas se podívám v televizi na fotbal, to je to jediné, co stihnu, ale 
jinak nic.

A komu fandíš?
Od malička fandím Liverpoolu. Letos nám sice utekl titul, ale vyhráli jsme 

Ligu mistrů. A od malička jsem slávista. Takže letos mám hodně dobrý rok.

A na závěr ještě otázka od Řečkovické třináctky. Na co se na hodech těšíš?
Na co se těším? No, já jsem nebyl na opravdových hodech snad od svých 

18. let, to znamená, že jsem vlastně nebyl půl života na hodech. Moc se těším, 
že znova zažiju tu atmosféru, těším se na kroje, na tradice, protože řečkovické 
tradice neznám. Samozřejmě se na to nějakým způsobem dopředu pokusím 
připravit, abych tam nestál jak tvrdé y a věděl, o co se jedná. No a těším se, že 
bude pěkné počasí, hrát dobrá muzika, hezká děvčata budou tančit v krojích, 
a já se budu kochat a mluvit.

Michale, děkujeme Ti za  příjemný rozhovor a  těšíme se na  setkání  
na hodech.

S Michalem Isteníkem si povídaly 
Dana Filipi a Kateřina Svobodová

Představení Nebezpečné vztahy, fotografie: Tino Kratochvil
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Dětský den za radnicí  
se opět vydařil

Dětský den za  radnicí se po  tom loňském lehce deštivém opět 
vydařil na  jedničku, když si letos do  areálu bývalého pivovaru na-
šlo cestu téměř 450 dětí. Ty si tak opět po  roce mohly vyzkoušet 
nejrůznější soutěžní disciplíny, připravené spoluorganizátory z  řad 
řečkovického Pionýra a Sokola. Tradičně byly vedle soutěžních aktivit 
připraveny i mnohé další atrakce a zábavný program, jako dětská 
diskotéka, jízda na  konících, policejní auto nebo skákací hrad, při-

čemž na pódiu a v jeho blízkém okolí probíhal souběžně doplňkový 
zábavný program. Vystoupily mažoretky z  pobočky DDM Frikulín, 
Pampelišky z  tanečního oddílu Sokola Řečkovice nebo třeba také 
skupina historického šermu Njörd se svými ukázkami. Doplňkového 
programu dětského dne se letos zúčastnila také pobočka Knihovny 
Jiřího Mahena v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře se svými speciálně 
připravenými aktivitami. Celým programem dětského dne za radnicí 
provázela sympatická moderátorka Karolína Zbořilová.

Za pomoc s organizací dětského dne patří bezesporu velké podě-
kování všem zúčastněným, a v neposlední řadě Oldřichu Gardášovi.

Filip Hrůza

Kde stála v Řečkovicích krčma Na Peštu

V dávných dobách, kdy ještě nebyly v provozu železnice a nejez-
dila auta, zajišťovali přepravu lidí a zboží formani s koňskými pota-
hy. A  ti si museli po náročné cestě někde odpočinout a posilnit se. 
Proto vznikaly při starých cestách odpočinkové stanice – krčmy nebo 
také zájezdní hostince, v historických pramenech nazývané taverny. 
Bývaly od sebe vzdáleny na míli cesty (cca 7,5 km), což byla vzdále-
nost, kterou mohl plně naložený vůz urazit za půl dne. Záleželo také 
na sjízdnosti terénu. 

Jedna taková krčma stála také v  Řečkovicích na  tzv. Horní cestě 
královské, vedoucí z Brna do Kladska a Slezska s odbočkou na Prahu.  
Původně se nazývala Na Peštu. Později se vžilo pojmenování Veselka.  
Stála v místech dnešního stavení na ulici Terezy Novákové č. 35. 

Za třicetileté války byla krčma zničena a v roce 1676 obnovena je-
zuity, někdejšími majiteli řečkovického panství (1623-1773).  V budo-
vě byla předsíň, velká nálevna, obytná světnice, kuchyně a komora.  
Součástí stavení byla jatka, tři stáje pro koně a dvě pro krávy, chlév 
pro drůbež, stodola, kolna pro povozy a studna s pramenitou vodou.  
Pod budovou byly rozsáhlé sklepy.  

Po  zrušení jezuitského řádu v  roce 1773 byl zájezdní hostinec 
v roce 1782 prodán v licitaci za 600 zlatých. Od tohoto roku lze vysle-
dovat jeho majitele nebo nájemce. 

Až do své smrti v roce 1791 byl hostinským Petr Pařízek a po něm 
jeho syn Kašpar. Syn Kašpara Pařízka Václav provozoval živnost 
do roku 1868, kdy se stal majitelem Karel Schöffer, hostinský a řezník 
z Tuřan, který se oženil s Pařízkovou dcerou Barborou. Ta však do roka 
zemřela při porodu, a tak ovdovělý Schöffer po krátkém čase hosti-

nec prodal a z Řečkovic odešel.  Dalším z provozovatelů hostince byl 
František Tišnovský a po jeho smrti v roce 1882 jeho zeť Josef Barták.  
V  roce 1889 zemřel v  pouhých dvaačtyřiceti letech hostinský Fran-
tišek Fleišner. Mezi lety 1890–1896 byl nájemcem Karel Procházka 
z Maloměřic, po něm krátký čas Josef Kukla z Loukonos v Čechách 
a Jan Maluška . Poté se až do r. 1900 uvádí hostinská Terezie Přího-
dová. Od roku 1900 byl po dva roky hostinským Matěj Sklenský z Tr-
boušan. V roce 1902 sídlil v budově hostince také konzumní spolek. 
Hostinským byl Bartoloměj Večerka, od roku 1907 František Malý ze 
Žabovřesk.  Krátce zde také působil František Pulec, který si později 
otevřel hostinec na dnešní Hapalově ulici 44.  V roce 1925 byl hostin-
ským Florián Valehrach, později Bohumír Tichopád (1939). Poslední 
hostinskou na Veselce byla až do poloviny padesátých let minulého 
století Albína Odehnalová. V těchto letech byl provoz hostince zrušen 
a  budova prodána.  Současný majitel budovu přestavěl do  nynější 
podoby.

Hostinec Veselka byl v minulosti dějištěm různých kulturních akcí.  
Konaly se zde hodové zábavy, hrálo se divadlo a  dokonce i  cvičilo. 
V roce 1897 zde byl založen odbor Sokola Řečkovice při Tělovýchov-
né jednotě Sokola v Králově Poli.  Pravidelně sem zajížděli i provo-
zovatelé loutkových divadel až z Čech.  Není bez zajímavosti, že se 
v hostinci v roce 1908 narodili dvěma kočujícím hereckým rodinám 
chlapci –  František Fink, syn majitele mechanického divadla z Týniště 
u Rychnova nad Kněžnou, a Antonín, syn Františka Šimka, kočujícího 
herce z Křičeně u Pardubic.  

Ludmila Ulrichová
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Placená inzerce

Při své pravidelné pochůzce podél vod-
ních toků v  naší městské části zjistil zdejší 
vodoprávní úřad množící se nešvar, který 
může způsobovat, a mnohdy také způsobu-
je nemalé problémy jiným spoluobčanům 
níže po toku: totiž že nemálo vlastníků a uži-
vatelů zahrad a jiných pozemků přiléhajících 
k vodním tokům zanechává na břehu poto-
ka posečenou trávu, rákos, větve a jiný ma-
teriál, ať už ho získali údržbou a vysečením 
samotných břehů potoka, nebo dokonce ze 
svých vlastních zahrad. Ten pak při bouřkách 
a  průtržích je splachován do  potoka a  níže 
po  toku se zachytává na  přírodních i  umě-
lých překážkách, způsobuje vzdutí vody 
a zaplavení přilehlých pozemků. V minulých 
letech řešil vodoprávní úřad takový problém 
na Rakovci, kde se splavený materiál zachy-
tával na  plotech a  propustcích při vstupu 
do soukromých (a tedy ohrazených) zahrad, 
a  také na  Ponávce, kde je situace obzvlášť 
akutní. 

Jak jste možná zaznamenali, od  ulice 
Úhledná směrem k  Jandáskově je koryto 
Ponávky velmi mělké, a v prostoru biocent-
ra navíc zarostlé rákosem. Tato situace byla 
v uplynulých letech ve spolupráci se správ-
cem vodního toku (Lesy České republiky, a. 
s.) a  s městskou částí několikrát řešena, mj. 
bylo prohlubováno koryto v  prostoru bio-
centra a před ním, a byl opakovaně vyseká-
ván nebo i s kořeny vytrháván rákos v kory-
tě. Tato opatření bohužel s ohledem na reliéf 
terénu nejsou stoprocentně účinná a ohled-
ně rákosu ani dlouhodobá, protože na  jaře 
a v  létě koryto rákosem znovu velmi rychle 
zarůstá a  není v  možnostech městské části 

(i  s  ohledem na  množství zákonů a  veřej-
ných zájmů, které přitom musí respektovat) 
rákos neustále znovu vysekávat. Omezený 
účinek má i  činnost správce vodního toku, 
který nad rámec svých zákonných povinnos-
tí (neboť koryto Ponávky je vedeno jako tzv. 
přirozený tok, a  správce tak jeho údržbou 
není povinován) vychází vstříc obyvatelům 
zaplavovaných pozemků a  opakovaně pro-
vádí v korytě Ponávky zásahy snižující riziko 
zaplavení. Rákos sám přitom průtoku vody 
vadí jen málo - stébla jsou daleko od  sebe 
a voda mezi nimi protéká poměrně snadno.

Zcela jiná situace ovšem nastane, pokud 
se na  rákosu zachytí další předměty - plo-
voucí tráva, větve, posečený rákos, odpadky, 
stavební materiál, prkna či konstrukce lávek, 
které voda při bouřce spláchne ze svých 
břehů. Ty pak na rákosu nebo jiné překážce 
vytvoří hráz, která s  dalším připlouvajícím 
materiálem roste a  vzedme hladinu. Voda 
pak zaplaví přilehlé zahrady a  může se do-
stat i  do  nízko položených prostor domů, 
přičemž páchá nemalé škody. Zahrady prv-
ních domů na  ulici Brigádnická takto byly 
v  minulých letech zaplavovány opakovaně, 
a  ani letos už nezůstaly takové zkušenosti 
ušetřeny.

Vodoprávní úřad proto apeluje na všech-
ny občany naší městské části, aby na  bře-
zích vodních toků (ať už kterýchkoliv), nebo 
dokonce přímo v  jejich korytě nenechávali 
ležet žádný odplavitelný materiál, a  to ani 
trávu, kterou vysekli přímo na břehu potoka, 
tím méně pak materiál z  vlastních zahrad, 
stavební materiál a  podobně, a  aby tam 
nezřizovali ani žádné konstrukce, které by 

ohrožovaly plynulost odtoku vod. Takové 
jednání je ostatně i  v  rozporu se zákonem 
(např. § 46 vodního zákona) a lze za ně ulo-
žit pokutu až do výše 50.000 Kč (500.000 Kč 
u právnické a podnikající fyzické osoby). Při 
opakovaném přestupku pak až dvojnáso-
bek. To se týká i různých prken a lávek přes 
potok, pokud nebyly stavebním úřadem po-
voleny. Vodoprávní úřad vyzývá občany, 
aby všechny takové věci, pokud už je tam 
zanechali, neprodleně (ještě před další 
bouřkou) odstranili. 

Vodoprávní úřad (a  nezávisle na  něm 
i  správce toku) bude i  nadále provádět 
opakované kontroly vodních toků, a pokud 
i  při nich zjistí jednání výše uvedené, bude 
vlastníkům přilehlých pozemků nařizovat 
odstranění takových předmětů (§ 72, § 85 
vodního zákona) a přistoupí i k sankcím pod-
le zákona. Kontroly může provádět a pokuty 
ukládat i Česká inspekce životního prostředí 
a Vodoprávní úřad Magistrátu města Brna. 

A  když už jsme u  těch potoků, vodo-
právní úřad upozorňuje ještě na jedno pro-
tiprávní jednání, které opakovaně zjišťuje, 
a  to na  nezákonný odběr vody z  vodních 
toků. Každý může bez povolení či souhlasu 
odebírat povrchové vody (tj. vodu z potoka) 
pro vlastní potřebu, není-li k  tomu potřeba 
zvláštní technické zařízení. Do konve, kýblu 
či rukama si tedy sám pro sebe může každý 
vodu z potoka nabrat bez omezení. Jakmile 
však k  odběru vody použije technické zaří-
zení (a je jedno, zda to bude čerpadlo, vodní 
kolo, náhon nebo třeba potrubí), pak se jed-
ná o  nakládání s  vodami, k  němuž je třeba 
povolení vodoprávního úřadu. Takový od-
běr bez povolení je přestupkem, za který lze 
fyzické osobě udělit pokutu do  100.000 Kč 
(právnické a podnikající fyzické osobě musí 
být uložena pokuta do 500.000 Kč) plus ná-
hrady za odebranou vodu.  I  tuto věc bude 
vodoprávní úřad kontrolovat, častěji v době 
sucha, kdy pro nedostatek vody hrozí úhyn 
chráněných živočichů (raci, škeble), jak se to 
stalo v loňském roce.

S přáním slunečných prázdnin  
bez povodní a sucha 

Ing. Jiří Kukla, vodoprávní úřad 

Výzva vodoprávního úřadu k obyvatelům Mokré Hory užívajícím  
pozemky podél vodních toků Rakovec a Ponávka

na poliklinice,
nově otevřeno 

Lékárna Vránova 172,

i v sobotu od 8 do 12. 

Foto vodoprávního úřadu a správce vodního toku (Lesy České republiky, a. s.)

Placená inzerce

NOVÁ PRODEJNA!
ZDRAVÉ DĚTSKÉ OBUVI
OTEVÍRÁME 12.8.2019, 9:30-17:30

Těšíme se na Vás na adrese
Jabloňová 26, Brno - Medlánky.  Z

DE V PRODEJI

D
ĚTSKÉ BOTY SE ŽIR

AFO
U

K nákupu nad 500 Kč, DÁREK*

kvalitní bambusové ponožky. (*platí do 31.8.2019)
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První zářijovou sobotu proběhne v  areálu 
bývalého řečkovického pivovaru charitativní 
akce s názvem BRNĚNSKÝSTOOCK. Organizátor-
kou je fotografka Lucie Kovářová, moderátorem 
herec Městského divadla Brno Alan Novotný. 
Položili jsme oběma řečkovickým rodákům  
několik otázek.

LUCIE KOVÁŘOVÁ

Lucie, můžete nám říct, na  co všechno se mohou 
návštěvníci těšit a pro koho je akce určena?

Pro všechny, pro malé i velké. Celá akce začíná 
ve 14.00 hodin a zahájí ji úžasné Divadlo Špílberg 
se svým představením pro děti „Maxipes Fík jak 
putoval na  Woodstock“. Pak rozdáme tu nejlep-
ší zmrzlinu v Brně od Agnes, abychom vykouzlili 
všem úsměv na  tváři! Josef Klíč  a  jeho violonce-
llový orchestr jednomužný zahraje k pojídání zmr-
zliny melodie z  pohádek, večerníčků či filmů… 
a děti budou hádat, kam tyto písně zařadit. Na ví-
těze pak čeká odměna, a nejen zde! I na všech dal-
ších stanovištích! Děti si mohou vyzkoušet svoji 
zručnost v  kreativních dílničkách pod vedením 
Domu dětí a mládeže Helceletka-FRIKULÍN. Zkusí 
si tvorbu květinových čelenek, barevných copán-
ků do vlasů, výrobu odznáčků a placek dle vlastní 
fantazie. Naučíme je vyrábět krásné výrobky z pe-
digu. Bude připraven i  skákací hrad či malování 
na obličej, děti se budou moci na chvíli stát rytíři 
nebo rytířkami.

Dospělí se v letošním roce mohou těšit na vy-
stoupení Martina Kudličky a jeho kapely v krabici. 
Letošní rok je pro mě opravdu výjimečný. Je mi 
velikou ctí oznámit, že dorazí i  Michal Pavlíček 
a  Načeva, Plastic People of the Universe New 
Generation, Folk Team, také nás podpoří naše 
brněnské krásky z kapely Loretta, dále přitvrdíme 
a vychutnáme si i kapelu Forrest Jump a na závěr 
zahrají Ten Sticks, kteří jsou alespoň pro mne ma-
lým objevem roku.

Jídla a pití bude dostatek - tento rok máme při-
pravenou speciálku! Kdo má rád grilování, určitě si 
přijde na své!
Jak vznikla myšlenka uspořádat BRNĚNSKÝ-
STOOCK a proč ten nezvyklý název?

Tento projekt je vlastně oslavou TOHO, že ales-
poň na jeden den umíme „vypnout“, zapomenout 
na  spory a  starosti všedních dní, že máme mož-
nost DÝCHAT SPOLEČNĚ!  Zkrátka prožít si tento 
den společně s rodinou, přáteli a kamarády… Čas, 
na který budeme rádi vzpomínat. A nepotřebuje-
me přitom ani koukat do telefonů či tabletů…

BRNĚNSKÝSTOOCK vznikl z  myšlenky a  vize 
Woodstocku. Kdo to nezažil tenkrát, snad to pro-
žije teď s námi. V klidu, míru, lásce a porozumění. 

Lidé se mě často ptají, proč ty dvě o? No proto, že 
jsme jedineční! Woodstock měl dvě o na začátku, 
a my je máme na konci.
Jedná se o charitativní akci. Komu připadne výtě-
žek?

Koncert je pořádán na podporu Domova Tere-
za pro osoby se zdravotním postižením v Řečkovi-
cích. S Domovem Tereza již spolupracuji druhým 
rokem a skvěle si to společně užíváme.
Co Vás přivedlo k charitativní činnosti?

Od  mladých let jsem bojovala s  epilepsií, 
k tomu se přidávaly další obtíže, se kterými jsem 
se dostala třeba i  na  popáleninové centrum 
ve  Skotsku. Zde jsem poznávala velice zajímavé 
lidi, kteří mi ukazovali nové světy či cesty.

Tehdy jsem se taky začala věnovat focení. 
Na začátku své kariéry fotografky jsem si řekla, že 
bych ráda pomáhala svými fotografiemi i  ostat-
ním. A  to je moje cesta, která mě baví, a  moc si 
ji užívám.
Ve  Skotsku jste prožila devět let. Když srovnáte 
život tam a  u  nás, v  čem je největší rozdíl? Co se 
Vám ve  Skotsku líbilo, a  po  čem se Vám naopak 
stýskalo?

Lidé jsou tam více „v klidu“. I když plní svoje ka-
ždodenní povinnosti a také mají své starosti jako 
všichni, snaží se užívat si života, přátel, přírody 
a velký důraz kladou na rodinu.  Na všední otáz-
ku typu: „Ahoj, jak se máš?“ dostanete automa-
ticky odpověď: „Ahoj, skvěle, a co ty?“ A to si ani 
nevšimnete, že Vám odpoví silně nemocný muž 
ve středním věku bez práce. Lidé jsou zde velice 
pozitivně naladěni, a většinou se snaží tuto ener-
gii šířit dále, protože ví, že to za to stojí a že vždy 
může být hůř.

Ve Skotsku je nádherná příroda, ale co mi tam 
opravdu chybělo, tak to bylo hlavně sluníčko. 
A  taky obyčejný český salám či uzeniny, škvarky 
a podobně. V té době jsem dovolenou trávila pře-
vážně v Čechách na chalupě a u vody, kde jsem se 
vyhřívala na sluníčku v obležení tradičního české-
ho jídla a přemýšlela jsem, kolik se mi toho ještě 
do baťůžku vejde… 

Kde jste ve Skotsku pracovala?
Nejdříve jsem pracovala na Univerzitě St. An-

drews, jako recepční a  administrativní pracovni-
ce. Zde jsem měla také čest setkat se s  princem 
Williamem (vévoda z  Cambridge) a  tenkrát ještě 
jeho přítelkyní, nyní již manželkou Catherine, kteří 
zde v  té době studovali. Později jsem nastoupi-
la do  realitní agentury, kde jsem strávila dalších 
sedm krásných let.
To se každému nepoštěstí, vídat osobně členy brit-
ské královské rodiny. Řídil se jejich život i  v  době 
studií tak přísnými pravidly jako nyní?

Princ s  Catherine byli stále obklopeni počet-
nou ochrankou a museli i na univerzitě dodržovat 
velmi přísný protokol. Nemohli se spolu třeba se-
tkat, kdy je napadlo, ale pouze v jasně vymezenou 
dobu. Například když William hrál se spolužáky 
rugby, tak Catherine stála na určeném místě po-
blíž jeho helikoptéry, a  po  skončení zápasu, než 
nastoupil a  odletěl, s  ním mohla několik přesně 
stanovených minut mluvit.   
Co byste na závěr chtěla vzkázat čtenářům ŘEČI?

Tato akce se připravuje devět měsíců, jako 
dítě, které maminky nosí v bříšku. A již 7. září 2019 
v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích se naše 
miminko opět narodí! Přijďte ho všichni přivítat, 
bude tady jen pro Vás. 

Rodiče, děti, rockeři, babičky, dědečci…, pojď-
te si NAPLNO UŽÍT den plný zábavy, jídla, pití, 
hudby. Bez Vás by to nebylo ono! LÁSKU a  MÍR 
v duši. Vaše Lucie Kovářová

Více informací o akci na: https://brnenskystoock.
zombeek.cz/.

Nejen zakoupením lístku pomůžete dobré 
věci, ale také si můžete zakoupit speciální edici 
charitativních kalendářů na  rok 2020 na  místě 
konání akce. Vstupenky a kalendáře je možné za-
koupit elektronicky přes e-mail. V případě zájmu 
mne prosím kontaktujte na  info@luciekovarova-
fotografka.cz. 

BRNĚNSKÝSTOOCK aneb DÝCHÁME SPOLEČNĚ!

Předání výtěžku z loňské akce
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ALAN NOVOTNÝ

Alane, v Řečkovicích jste prožil velkou část svého 
života. Jak na Řečkovice vzpomínáte?

V  Řečkovicích jsem vyrůstal ještě v  době be-
zinternetové a bezsmarthphonové, takže je mám 
prolezlé opravdu dokonale a zůstaly mi pod neh-
ty. Zažil jsem tam opravdu mnoho. Od  prvních 
lásek v  Zamilovaném hájku přes podpis cyklisty 
Jána Svorady na závodech, naše bydlení v kotelně 
na Horáckém náměstí až po řádění v panelácích. 
Samozřejmě spousta historek je i nepublikovatel-
ných.
Hercům je v rozhovorech často pokládána otázka 
týkající se jejich oblíbených rolí. Ani my v  tomto 
směru neuděláme výjimku a zeptáme se Vás, kte-
rou roli máte nejraději? 

To je těžká otázka. Každá role je svým způso-
bem zvláštní a originální. Ale mám rád komedie, 
které mě rozpláčou, a dramata, která mě rozesmě-
jí. Je pravda, že dřív jsem si postavy opravdu nosil 
i domů, z čehož žena neměla moc radost. Ale jak 
říkal vynikající herec, a troufám si říci, že můj ko-
lega pan Jiří Tomek, do postav se herec musí tak 
nějak vžít, naplnit je, a potom elegantně učesat.
Kromě hraní na  divadelních prknech Vás mohou 
diváci vidět také v  televizi nebo filmu. Vzpome-
nete si na nějakou veselou příhodu z představení 
nebo natáčení?

No těch bylo opravdu mnoho. Teď si ale vyba-
vuji jednu historku. Když jsme hráli pro vojenskou 
školu v Moravské Třebové, přišla k veliteli paní, co 
se starala o knihy, a  říkala mu, že jim ještě chybí 

Čapek, Škvorecký, Mácha, Havel a  Urban. Načež 
velitel zareagoval přesně podle sebe, a  bez pře-
mýšlení. Okamžitě vykřikl: „No mně nechybí. To 
není moje rota!!!“
Moderujete velké množství různých akcí, ať už 
sportovních, hudebních nebo třeba i  charitativ-
ních. Jak jste se k moderování dostal?

Já si myslím, že moderování si tak nějak našlo 
mě. Ale už když jsem byl malý, tak jsem v dětském 
pokojíčku hrál a  moderoval do  zdi, pořádal ob-
rovské koncerty, a v těch pár metrech čtverečních 
trénoval fantazii. Teď jsem si udělal nový osobní 
rekord v  nepřetržitém moderování - 11 hodin 
na  super akci „Brněnská hladinka“. Byl jsem pak 
tak unavený, že když jsem odcházel od bankoma-
tu, tak jsem řekl „Nashledanou!“
Při moderování, vystupování v  projektu scénic-
kého čtení „Listování“ nebo účinkování v  soutěži 
„X-Factor“ jste spolupracoval s  mnoha známými 
osobnostmi. Na které rád vzpomínáte? Kdo na Vás 
nejvíc zapůsobil?

To je těžké říct. Každý z  nich je samozřejmě 
originál. Mám pocit, že čím větší hvězda, tak tím 
normálnější člověk. Teď třeba hraju s Bolkem Po-
lívkou, a kdyby byl mladší žena, tak si ho vezmu. 
Seznam Vašich aktivit je velmi pestrý. Kromě toho, 
že jste herec a moderátor, hrajete fotbal a podílel 

jste se dokonce i na tvorbě počítačových her jako 
Mafia 2, Silent hill, Vietcong atd. Vedete i své děti 
k některé z těchto činností?

Mé děti jsou velice své. Divadlo mají rády, ale 
nemyslím si, že by je to k němu táhlo. Každopádně 
starší syn Nicolas má vztah k  těm hrám a mladší 
Andreas zase k fotbalu.
Kromě už zmiňovaných koníčků jste také vášnivý 
restaurátor divadelních replik a  zakladatel diva-
delního desetiboje. Co se pod tím skrývá?

V  každé hře se najde nějaká zvláštní replika 
nebo sousloví, které je velmi zajímavé. Tak to se 
snažím ošetřit a dostat se přes něj k jádru pudla. 
Co se týče divadelního desetiboje, tak tady se 
chystá opravdu velká věc. Ale to se časem určitě 
dovíte.

BRNĚNSKÝSTOOCK jste uváděl i loni. Jak vnímáte 
smysl této akce?

Každá charitativní akce pro správnou věc je 
dobrá, a  jsem rád, že se Lucce podařilo BRNĚN-
SKÝSTOOCK zorganizovat. Já jen doufám, že bude 
pěkné počasí a  přijde hodně lidí. Program bude 
letos zase pestrý. Tož dondite. Budete se usmívat. 
Nejdůležitější je totiž dodržovat vtipný režim!!

S Lucií Kovářovou a Alanem Novotným 
si povídaly Kateřina Svobodová a Dana Filipi

Momentka z loňské akce
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Letní tematické prohlídky
Ani v létě TIC BRNO nezapomíná na oblíbené komentované pro-

hlídky města, které Brno ukazují z  mnoha úhlů pohledu. O  prázd-
ninách můžete vybírat z  devíti témat, z  nichž většina je zaměřena 
na vznik Velkého Brna a jeho 100. výročí, takže můžete nově poznávat 
jednotlivé městské části. Řečkovice si s průvodcem můžete projít 20. 
7. 2019.

20. 7. v 16.00 hodin   |   Řečkovice včera a dnes
Průvodkyně: Martina Zdražilová 

Sraz: konečná tramvaje č. 1, Řečkovice
U  příležitosti oslav 100. výročí vzniku Velkého Brna se projdete 

jednou z  nejsevernějších brněnských městských částí. Nahlédnete 
do historie dávné, i té, kterou si ještě mnozí pamatují. Uslyšíte místní 
pověsti a odpoledne můžete zakončit na výstavě v bývalém zámečku 
nebo třeba v cukrárně. 

Lístky jsou k dostání online na www.ticbrno.cz/predprodej a také 
v  infocentrech na  Radnické 8, Panenské 1 a  hlavním nádraží. Plné 
vstupné je 100 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři a držitelé karty ZTP 
a ZTP/P platí 50 Kč.

Lenka Němcová, TIC BRNO

Dny otevřených dveří  
na ZŠ Horácké náměstí

Tento rok byl jiný… V minulých školních letech jsme školu pro ná-
vštěvníky otevírali pravidelně dvakrát ročně, proč to bylo letos jiné? 
Důvodem jsou časté dotazy na možnost jít se podívat do výuky i náš 
záměr ukázat běžný život školy v průběhu celého roku.

To, že máme školu otevřenou každý měsíc, vede k tomu, že každý 
může vidět i opakování z matematiky či jiného předmětu, spolupráci 
s asistentem pedagoga nebo také, jak děti píší diktát. Může vidět i to, 
jak děti „zlobí“ nebo jak jsou prvňáčci čtvrtou hodinu unaveni a musí 
se jim zařazovat odpočinkové aktivity. Zhlédnout lze také vstřícnost 
a trpělivost našich učitelů a přátelské prostředí, které se snažíme pro 
děti budovat.

Pokud někdo z návštěvníků něčemu z našich postupů nerozumí, 
jsme připraveni na vysvětlování. Prosíme proto návštěvníky, aby tyto 
dny chápali jako příležitost pro sdílení a vzájemnou komunikaci, jak 
byly zamýšleny.

Ivana Melichárková, ředitelka ZŠ

 

 
Facebook  -   Horácké  je  o tev řená ško la

Ins tagram -  ZS_Horacke_13
Youtube -  ZŠ Horácké  náměs t í  13

9. ročník Sportovního dětského 
dne v Řečkovicích 

Opět po roce se v půlce června znovu uskutečnil Sportovní dětský 
den v Řečkovicích ve sportovním areálu ZŠ Novoměstská, letos v leh-
ce upraveném formátu, ale se (staro)novými sportovními kluby. Letoš-
ní SDD byl z hlediska návštěvnosti dosud nejúspěšnější, když malých 
sportovců do  areálu dorazilo podle údajů registračního stanoviště 
téměř 180! Svoji roli v tom pravděpodobně sehrála i změna konání 
z pátku na čtvrtek, což by mělo zůstat i příště. Opět si tak děti moh-
ly vyzkoušet nejrůznější sporty nebo se jen tak pobavit a zasoutěžit 
si v tradičním sedmiboji. Letos mohli účastníci SDD navštívit stánky 
místních i brněnských extraligových klubů, jako jsou 1. NH Brno, Va-
losun Brno, VK KP Brno, TAK Hellas, DětskýFutsal.cz, Draci Brno či Dra-
gon Brno. Na dalších stanovištích pak mohli buď navštívit stanoviště 
DDM Helceletky-Frikulínu či Decathlonu s  kreativním i  sportovním 
programem, nebo techniku bezpečnostních a  záchranných jedno-
tek. Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích soutěžního sedmiboje byli 
již tradičně na závěr odměněni hodnotnými cenami z rukou starosty 
městské části Marka Viskota, dlouholetého patrona a podporovatele 
této akce a také aktivního sportovce. Na závěr bych chtěl jako vždy 
ještě poděkovat i  dalším zapojeným, kteří různými způsoby přispí-
vají či pomáhají k tomu, aby se tato tradiční akce každý rok úspěšně 
uskutečnila - Oldřichu Gardášovi, Josefu Jelínkovi, Petru Lesenskému, 
Ivaně Bláhové a kolegyním a kolegům z Frikulínu, vedení a hráčům 
1. NH Brno a  také strážníkům Městské policie v  Řečkovicích. Podle 
čísel účastníků i ohlasů z ankety SDD vnímáme obecně spokojenost 
s realizací této akce, a již teď se těšíme na příští, jubilejní 10. ročník!

 Filip Hrůza, místostarosta

Uvolnění bytu po neplatiči
V  souladu s  platnými pravidly pro přidělování bytů, která 

umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení 
dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje 
o uvolněném bytu:
Údaje o bytu: Renčova 5, byt č. 23, 3. nadzemní podlaží,  
velikost 1+kk, celková plocha 41,2 m2 (předsíň 6,7 m2, koupelna  
+ WC 4,5 m2, pokoj s kuch. koutem 22,4 m2, balkon 3,2 m2,  
sklepní kóje 4,4 m2)
Výše dluhu – samotný dluh  383.892,- Kč
 – příslušenství dluhu ke 31. 5. 2019  34.942,- Kč   
Termín pro podání žádosti: do 5. 8. 2019

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka 
uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li  
zájemce uhradit větší část dluhu, případně i  příslušenství 
(nebo jeho část), bude při hodnocení žádostí bodově 
zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, 
který je k  dispozici na  bytovém odboru ÚMČ nebo ke  stažení 
na  internetové adrese www.reckovice.cz v  rubrice „Aktuality“. 
Uhrazením dluhu dojde k  postoupení pohledávky novému 
nájemci, který tak vystřídá obec v  pozici věřitele a  může dluh 
vymáhat po  vystěhovaném neplatiči. Bližší informace je 
možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 
541 421 719.                      Ing. Ivan Melichar, vedoucí bytového odboru
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Sportovní program na ČERVENEC a SRPEN:
REKREAČNÍ SPORT A DOSTATEK REgENERACE

Stalo se:
Fotbalisté SK Řečkovice zakončili letošní sezonu městského  

přeboru II. třídy (i  přes divokou domácí prohru 5:6 s  postupujícími 
Lelekovicemi) na pěkném 5. místě.

Všem sportovcům, hráčům, trenérům i  funkcionářům přeji  
v sezonní pauze dostatek odpočinku k načerpání nových sil do další 
činnosti.

Richard Foltýn, předseda komise sportu,  
člen zastupitelstva MČ

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM? TJ Sokol Brno-Řečkovice  
a Domov pro osoby  

se zdravotním postižením Tereza 
V  letošním roce naše tělocvičná jednota navázala spolu-

práci s  Domovem pro osoby se zdravotním postižením Tere-
za v  Brně-Řečkovicích. Nejenže uživatelé Domu Tereza se svý-
mi vychovateli začali využívat sokolovnu pro vlastní cvičení, 
ale i  oddíl všestrannosti dětí „Mrňousci“ přivítal tyto uživatele   
do svých běžných cvičebních hodin. Přibližně jedenkrát za měsíc za-
vítají uživatelé v doprovodu svých vychovatelů do cvičební hodiny 
a společně s dětmi z oddílu Mrňousci se zapojují do cvičení na nářadí, 
s náčiním a do různých her. Letos také zavítali i na kulturní akce, které 
naše jednota pořádá. Jednak se zúčastnili, a to nejen jako diváci, kro-
jovaného plesu, ale přišli si užít i dětský karneval. 

Také Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza pořádá  
pro své klienty spoustu akcí. Na konci května se konala akce Strom živo-
ta, na které se opět propojila spolupráce Domova Tereza a Sokola. Akce 
se konala v  prostorách bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích. Děti 
z tanečního souboru Pampelišky Ř13 nacvičily s uživateli na vozíčkách 
taneční choreografii na českou píseň Škoda lásky, se kterou předtančily  
a  otevřely celou akci. I  přesto, že se sluníčko schovávalo za  mraky 
a foukal chladnější vítr, děti zvládly skvěle a s úsměvem na tváři v pol-
kovém rytmu ovládat vozíčky a  rozzářit tak oči nejen vystupujícím 
uživatelům, ale i roztleskat a rozezpívat obecenstvo. 

Vystoupením na akci Strom života jsme sezonu 2018/2019 příjem-
ně společně zakončili. Po prázdninách už se těšíme na sezonu novou 
a na další vzájemnou spolupráci mezi Sokolem a Domem Tereza. 

Irena Zahrádková, TJ Sokol Brno-Řečkovice

Řečkovičtí judisté  
všem „nařezali“

Náš řečkovický klub Junior Judo Brno pořádal v sobotu 8. 6. svůj 
historicky první turnaj pro mláďata, mladší a  starší žáky,  nazvaný 
Řečkovický nářez. Kromě patnácti domácích závodníků k  nám při-
jelo celkem 82 dětí z klubů jižní Moravy i Slovenska. Naši sportovci 
vybojovali celkem 12 medailí, z  toho bylo osm zlatých, tři stříbrné 
a jedna bronzová. Sportovní klání uzavíraly emotivní zápasy družstev 
mladších žáků. Děkujeme panu starostovi Mgr.  Bc.  Marku Viskotovi 
za  úvodní slovo při zahájení turnaje, městské části Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora za  záštitu a  také sponzorům, díky kterým jsme akci 
mohli uspořádat. Velký dík také patří rodičům našich svěřenců. Dou-
fáme, že se z takovýchto akcí stane tradice a budeme získávat ještě 
více cenných kovů.

Ing. Ladislav Zapletal
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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

zEDNíK, MaLíŘ, NaTĚRaČ, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047

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

KaDEŘNICKÉ SLužBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

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

INSTaLaTÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně, tel.: 608 045 745

HLEDÁME paní na úklid menšího panelového domu ulice Žitná, 
práce dohodou na VPP. Úklid 1x týdně – dobré plat. podmínky.  
T 603290221

HLEDÁME paní na úklid kancelářských prostor na cca 3 hodiny  
denně. Adresa: ELITA semenářská, a.s., Cupákova 4a.  
Informace na tel. 549 522 641

HLEDÁME pracovníky na pozici vrátný, strážný, recepční na  
HPP – zkrácený úvazek.  Místo je vhodné pro osoby s OZP.  
Nástup dle dohody. PPH spol. s r.o.,  Tel: 602595682

KouPíM  Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang,  
ČZ, aj. Tel.: 728 222 938

PLACENÁ INZERCE

Vážení čtenáři, 
redakční rada našeho zpravodaje Vám přeje léto,  

prázdniny, a dovolené, jaké mají být, v nichž nebudou chybět  
příjemné chvíle, zábava i odpočinek, tolik potřebné  

a zasloužené po zimním a jarním shonu.

členové redakční rady  

NOVÝ OBJEKT V AREÁLU  
BÝVALÉ LACHEMY

Někteří z vás si jistě v uplynulém roce mohli všimnout, že se za řeč-
kovickou železniční stanicí staví v areálu bývalé Lachemy nová výrob-
ní hala. V souvislosti s touto výstavbou jsme byli osloveni některými 
občany z dolní části Řečkovic, zda bychom nezjistili nějaké bližší in-
formace k této výstavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost 
zabývající se mořením nerezových a uhlíkových ocelí ostřikem či na-
máčením ve vanách s  roztokem kyselin, může to u  laické veřejnos-
ti vzbuzovat obavy, nakolik objekt splňuje požadavky na  ochranu 
životního prostředí.  Podařilo se nám zkontaktovat  majitele tohoto 
nového objektu, kteří byli ochotni se s námi osobně sejít a odpově-
dět nám na naše dotazy. Výsledkem setkání je krátké představení ro-
dinné firmy FK systém – povrchové úpravy, s. r. o., které připojujeme 
k tomuto článku.

„Každá nová stavba vyvolává vždy spoustu otázek, kontroverzí 
a do určité míry i zvídavost. Pokud se jedná zčásti o chemický provoz, 
jako tomu je u novostavby průmyslové haly na ulici Karásek, obavy 
mohou vzniknout. Na  rozdíl od  našich budoucích sousedů je naše 
společnost čistě rodinná brněnská firma. Od roku 1989 se snažíme již 
po tři generace poskytovat služby v oblasti povrchových úprav ne-
rezových a uhlíkových ocelí a vzhledem k projektu v Řečkovicích lze 
snad i říci, že se nám to daří na špičkové úrovni. Výběr této lokality 
nesouvisí pouze s vhodností pozemku v rámci územního plánu, ale 
také osobním vztahem k  lokalitě poblíž našeho bydliště. Můj otec, 
jeden z majitelů společnosti, je bývalý člen školské rady řečkovického 
gymnázia a já nedávný absolvent.

Naším motem je: ,,Kvalita, pružnost, bezpečnost a ochrana životní-
ho prostředí“. Velmi přísné brněnské limity na čistotu vody a ovzduší 
splňujeme s velkou rezervou díky vlastní moderní neutralizační stani-
ci. Hlukem a prachem náš provoz okolí také nebude zatěžovat. V rám-
ci výstavby hradíme výsadbu několika desítek stromů v Řečkovicích. 
Parkoviště pro všechny zaměstnance a  zákazníky se nachází uvnitř 
našeho areálu. Nad rámec povinností vyplývajících ze stavebního po-
volení budujeme na vlastní náklady chodník podél našeho pozemku 
na ulici Karásek. Věříme, že stěhování naší společnosti nebudete vní-
mat negativně, ale třeba jako nové pracovní příležitosti.“ 

Richard Kalný, koordinátor projektu

Závěrem lze jen dodat, že touto stavbou se budeme nadále za-
bývat i po spuštění zkušebního provozu na podzim tohoto roku, kdy 
nám byla přislíbena majiteli firmy možnost si nové prostory se zájem-
ci z řad zastupitelstva prohlédnout. 
      
     Česlav Ulrich, člen zastupitelstva

fotografie: Lucie Kovářová
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ŘEČKOVIČTÍ SOKOLOVÉ JSOU PŘIPRAVENI 
aneb což takhle dát si „KULTURÁK“

V letošním úvodním čísle ŘEČI jsme zaznamenali, že se v průběhu 
roku 2019 v naší městské části uspořádá veřejná diskuse o budoucí 
podobě střediska Vysočina. Nejen naše Tělocvičná jednota Sokol, ale 
i řada dalších aktivních spoluobčanů toto oznámení velice vítá. Řeše-
ní této centrální části Řečkovic představuje náročný dlouhodobý pro-
ces ve veřejném zájmu. Je to velká a odvážná výzva, která vyžaduje 
širokou společenskou shodu a co největší podporu občanské veřej-
nosti. Dejme se tedy společně do toho a rozhodněme o budoucnosti 
této části našich Řečkovic. Není třeba se bát, vždyť bude-li vůle, bude 
i  cesta. Protože se jedná o  velice významný a  exponovaný veřejný 
prostor, bude nejlépe začít vypsáním veřejné architektonické soutě-
že, a tak najít mezi různými návrhy profesionálních odborníků trans-
parentním způsobem to nejlepší řešení. Jistou inspiraci a  výsledky 
jsme mohli vidět na  výstavě „Sedm podob Brna budoucnosti“, kde 
byla předvedena řada možností a způsobu pojetí podobných zadání 
v jiných městských částech Brna. Konstatujeme, že naše Řečkovice se 
řadí mezi jedny z mála panelových sídlišť v Brně, která nemají v rámci 
této výstavby zrealizován „kulturák“, jak se dříve lidově říkalo. Dalo by 
se předpokládat, že jako tělocvičný spolek budeme prosazovat pou-
ze sportovní halu, ale není tomu tak, protože v naší sokolské činnosti 
mají svůj významný podíl i různé společenské a kulturní aktivity urče-
né široké veřejnosti. Máme zpracovanou studii „Revitalizace sokolov-
ny a možnosti využití okolních pozemků“. Uvedená studie řeší nejen 
dokončení celkové rekonstrukce objektu sokolovny s návrhem na za-
jištění jeho nutné obslužnosti, ale dále uvádí možnosti alternativního 
využití stávajících volných ploch (moderní víceúčelový objekt „centra 
volného času“, dříve označovaného „KULTURÁK“, pro různé společen-
ské, kulturní a sportovní akce, zahrnující suterénní garážování osob-
ních vozidel a venkovní hřiště). Součástí je revitalizace všech volných 
zelených ploch v celém areálu střediska Vysočiny.  

V rámci sokolské výstavy k 100. výročí vzniku republiky jsme studii 
představili návštěvníkům z řad našich občanů a v závěru roku předali 
vedení naší MČ. Bližší podrobnosti o uvedené dokumentaci nalezne-
te na www.sokolreckovice.cz.

Ing. Jiří Růžička, TJ Sokol Řečkovice

odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole  
nabízí volné kapacity odlehčovací služby 

na přechodném pobytu  
a na denním stacionáři pro seniory

Se situací, kdy je potřeba postarat se o seniora třeba po jeho ná-
vratu z nemocnice, LDN nebo v době, kdy jsou prováděny nezbytné 
úpravy v jeho bytě, či tehdy, kdy jeho rodina, která o něj jindy peču-
je, třeba odjede na dovolenou, se setká za svůj život prakticky každý.  

Odlehčovací služba, kterou zajišťuje Odbor sociálních služeb ÚMČ 
Brno-Královo Pole na ulici Kabátníkova, nabízí pro tyto případy volné 
kapacity. Klient zde může přechodně pobývat až 3 měsíce v roce. Péči 
o něj zajišťují pracovnice v sociálních službách. Služba je určena z pro 
klienty částečně soběstačné, s trvalým bydlištěm ve městě Brně. 

Aby se zde klienti cítili co nejlépe, byly pokoje modernizovány 
a vybaveny novými polohovacími postelemi, nočními stolky a televi-
zory. A aby jim čas rychleji ubíhal, mohou klienti odlehčovací služby 
využít služby denního stacionáře, také mohou chodit v doprovodu 
pracovnice v  sociálních službách na  procházky do  blízkého okolí. 
K dispozici jsou i rehabilitační pomůcky.

Další služba, kterou poskytujeme, je denní stacionář, což je zaříze-
ní pro seniory, kteří potřebují péči druhé osoby a nemohou nebo ne-
chtějí z různých důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující 
osoba v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář 
je také určen pro všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny 
plnohodnotně. Provozní doba je od 7:00 do 15:00 hodin, a to pouze 
v pracovní dny. V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační 
program, cvičení nebo tanec na  židlích, rukodělné práce, společné 
luštění křížovek, kvízů. Také nás často navštěvují děti z  mateřských 
školek s pásmem. Přijďte mezi své vrstevníky vyzkoušet službu den-
ního stacionáře. 

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS. vedoucí odboru 
sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno,  tel. 541 428 411, 
illeovamartina@krpole.brno.cz.

Placená inzerce

Rozloučení se školním rokem
Ve  středu 19. června zorganizovala ZŠ Brno, Novoměstská 21, 

na  závěr školního roku „Zahradní slavnost“ pro širokou veřejnost. 
Všech čtrnáct třídních kolektivů nás potěšilo zdařilým kulturním vy-
stoupením. Našim žákům, žákyním, pedagogům a skvělé porotě patří 
velké poděkování za  krásný zážitek. Touto akcí jsme se symbolicky 
rozloučili se stávajícím školním rokem a také s třídním kolektivem 9. 
třídy. 

Všem našim dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům příjem-
nou dovolenou!

Za všechny pracovníky školy  
Josef Jelínek –- ředitel školy 

Dagmar Černá – zástupkyně ředitele
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Areál bývalého pivovaru za radnicí
v Řečkovicích, Palackého náměstí

Pořádá MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Hraje kapela VIKÝŘ
Vstupné 50 Kč

v Brně-Řečkovicích
sobota 31. srpna
od 19.00 hodin 
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