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Kdo by neznal 
Zamilec? Pro spous-
tu z  nás se jedná 
o  místo poskytující 
kus přírody ve měs-
tě. A leckoho už jistě 

napadlo, že by se celá lokalita z hlediska 
trávení volného času mohla náležitě vy-
užít. 

Bohužel není vše tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát. Pravdou je, že tato lo-
kalita má omezení vyplývající z právních 
předpisů (územní plán, předpisy na  úse-
ku protipovodňové ochrany). Jedná se 
totiž z  valné části o  retenční nádrž, kde 
nelze umisťovat prakticky žádné stavby. 
Například i  mobiliář, jako lavičky, stoly 
nebo cvičební prvky na případném hřišti, 
je možno plánovat pouze na menší části 
území. Abychom stanovili, co možné je, 
zadali jsme zpracování studie – ideového 
návrhu možného využití Zamilovaného 
hájku. Zpracovatelé studie měli za  úkol 
v prvé řadě zjistit, jak můžeme celou loka-
litu, která má bezesporu vysoký rekreační 
potenciál, do budoucna vylepšovat. 

Výsledkem je návrh, který počítá s roz-
dělením celého rozsáhlého území do více 
zón. V  první zóně nelze umisťovat ani 
lavičky, další mobiliář nebo zpevněné 
cesty. Nicméně se už zde setkáváme se 
zajímavým a  poměrně jednoduše usku-
tečnitelným nápadem, kterým je vytvo-
ření kilometrové běžecké trasy na  louce 
v podstatě jen intenzivním a pravidelným 
sečením. V rámci druhé zóny už můžeme 
jít dál. Studie počítá s  výsadbou nových 
stromů, umístěním laviček a  stolů nebo 

dřevěných fit prvků. V  rámci třetí zóny, 
která se nachází už v  lesoparku, je pak 
navržena zajímavá aktivita, kterou je disc-
golf. Pokračovat s pracemi na konkrétním 
projektu, který by Zamilovaný hájek vý-
razně pozvedl, bude možné už na začátku 
příštího roku.

Co nového ve  středisku Vysočina?  
Na první pohled je možná trochu nudnou 
zprávou fakt, že městská část odkoupi-
la drobné stavby (dlažbu, opěrné zídky, 
část schodiště) od  Centra lékařské péče, 
a to vše za symbolickou jednu korunu. Na  
mysli mám prostory před bývalou lékár-
nou a  další plochy v  horní části areálu. 
Tento krok je však velice důležitý pro po-
kračující rekonstrukci venkovních ploch 
ve středisku. 

Další novinkou z  Vysočiny je skuteč-
nost, že se sem vrací zverimex. Vzhledem 

k  tomu, že stát, potažmo ministerstvo  
financí, stále není schopen nic udělat 
s prostory, které vlastní, nebude prodejna 
chovatelských potřeb fungovat na dřívěj-
ším místě, nýbrž nově mezi provozovnou 
Billy a restaurací Favorit. 

Z  oblasti přípravy významných inves-
tic přidávám dobrou zprávu o  rekon-
strukci parku na  Palackého náměstí. 
Po náročné přípravě jsme úspěšně prošli 
také úskalími územního řízení a v červen-
ci získali pravomocné územní rozhod-
nutí. Projekt řeší komplexní rekonstrukci 
náměstí. Dočkáme se nové zpevněné 
plochy na  parkování (v  místě bývalé ha-
sičky), nového dětského hřiště, zázemí 
pro kontejnery na tříděný odpad a samo-
zřejmě nových laviček a míst k posezení, 
která zde dosud výrazně schází. Stejně 
tak město připravuje přechod pro chod-
ce k autobusové zastávce. Město jsme již 
požádali, aby potřebné finanční prostřed-
ky zařadilo do rozpočtu roku 2019. Mám 
osobně velkou radost, že jsme zase o krok 
blíže funkčnímu a  hezkému veřejnému 
prostranství.

Ve dnech 5. a 6. října se konají volby 
do zastupitelstva města Brna a zastupi-
telstev městských částí. Říjnové vydání 
zpravodaje ŘEČ proto vyjde o několik dní 
dříve než obvykle, a  to již koncem září. 
Bude obsahovat tradiční výčet volebních 
místností dle ulic, žádné změny oproti 
několika posledním volbám však nena-
stávají. 

Vše dobré přeje
Marek Viskot, starosta

Slovo starosty
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Moje zamyšlení po čtyřech letech na radnici
Dovolte mi, vážení spoluobčané, malé zamyšlení a možná i re-

kapitulaci na  konci volebního období, které bylo mým prvním 
v životě. Po čtyři roky jsem vás v této své malé rubrice oslovoval 
s komentáři, vysvětleními nebo jen prostými sděleními, které měly 
jediný důvod. Informovat vás o podstatných a důležitých rozhod-
nutích vedení městské části a  o  důvodech a  okolnostech, které 
měly a mají na naše rozhodování vliv. Některé příspěvky se mi psa-
ly lehce, zejména když jsem vás informoval o tom co se povedlo, 
některé hůře, to byly zase ty, které komentovaly záležitosti nepro-
bíhající zrovna hladce. Tak to ale v životě a v každé práci chodí, ko-
munální politiku nevyjímaje. Troufnu si uvést některé příklady.

Výměnou vedení se podařilo znovu nastartovat ZŠ Novoměst-
skou, které znovu přibývají žáci, povedla se rekonstrukce bytových 
jader v obecních bytech, tam, kde to bylo možné, přibyla parkovací 
místa, konečná jedničky vypadá také lépe, v rámci finančních mož-
ností budujeme nové chodníky. Nezapomínáme ani na naše senio-

ry, pravidelně se scházejí nejen na radnici. Situace na poště zůstá-
vá i přesto, že byly přidány dvě přepážky, docela děsivá. Před lety 
prodala svoji vlastní budovu, ve které sídlí, soukromému subjektu, 
a tak náš tlak na výrazné zlepšení služeb na poště je komplikován 
i  jednáním České pošty s  vlastníkem budovy. Místo pro poštu je 
to velmi dobré, ale v případě neúspěšných jednání jsme připrave-
ni využít investici města Brna a přesunout poštu do nové budovy. 
Další mojí tak trochu noční můrou zůstává areál obchodního cent-
ra Vysočina. Tam totiž, po doslova zpackané privatizaci na začátku 
90. let, zůstala v podstatě v majetku městské části pouze nedávno 
zrekonstruovaná dlažba. Po  složitých jednáních s  majiteli Centra 
lékařské péče jsme alespoň za symbolickou jednu korunu získali ty 
prostory, přes které procházíme od konečné a od parkoviště před 
lékárnou. Budeme je tak moci konečně opravit. S ostatními vlastní-
ky neustále vyjednáváme a snažíme se je přesvědčit, aby do svých 
budov investovali. Celou dolní část areálu vlastní Česká republika, 
která prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových připravuje její prodej formou dražby. Ale to již zacházím 
do příliš velkých podrobností, o kterých jsem již ve svých článcích 
psal. 

Každopádně mi dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň, 
pochopení a někdy i za trpělivost, kterou jste se mnou a s mou ru-
brikou po celé čtyři roky měli.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 15. mimořádné schůzi 11. července 2018 rada:
● vybrala za  dodavatele podlimitní veřejné zakázky na  stavební 

práce „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice  
– II. etapa“ společnost DIRS Brno, s. r. o.,

● jmenovala do  funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví paní Mgr. Barboru Burešovou. 

Na své 53. schůzi 25. července 2018 rada:
● schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statutár-

ního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí 
podporujících lidové tradice v režii městské části – Letní noc 2019 
ve výši 40 000 Kč, Vavřinecké hody 2019 ve výši 200 000 Kč, 

● schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje ve výši 700 000 Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny 
Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“, 

● schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávky elektrické ener-
gie a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období  
1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., 

● schválila záměr městské části pronajmout nebytové prostory 
o celkové výměře 149,6 m2 v objektu bývalé kotelny v areálu MŠ 
Měřičkova 46,

● souhlasila s umístěním nových plakátovacích válců v ulicích Bo-
skovická, Novoměstská, Jandáskova/Železničářská, Medlánecká/
Banskobystrická a s výměnou stávajících plakátovacích ploch.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání rady městské části

Právo v kostce pro seniory

Poděkování 
všem spoluobčanům naší MČ
Po 28 letech činnosti v našem zastupitelstvu za KDU-ČSL, 

jsem se rozhodl již dále nekandidovat do  jeho řad. Můj věk 
a zdraví jsou mi již přednější. Do nadcházejících voleb půjde 
KDU-ČSL s  mladšími a  nebojácnými tvářemi, připravenými 
nést břímě zastupitelské odpovědnosti v kterékoliv funkci. 
Držím jim palce.

A vám všem, kdo jste mi v předcházejících volbách dávali 
své hlasy, upřímně děkuji. Doufám jen, že jsem vás příliš a čas-
to nezklamal.   

Váš RNDr. Ivan Koláčný

CVIČENÍ PRO SENIORY
Po prázdninové přestávce opět začíná  

od 3. 9. 2018 cvičení pro seniory.  
Cvičit se bude ve dvou skupinách v 10 a 11 hodin  

dopoledne v sále zastupitelstva na radnici.
JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice úřadu

Od září 2018 se na Právnické fakultě v Brně mohou vzdělávat i senioři. 
Připravili jsme pro ně v  rámci celoživotního vzdělávání   kurz Právo 
v kostce I a  II, na kterém získají ucelený pohled na právo z praktic-
ké stránky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s tématy, která se 
budou týkat teorie práva, ústavního práva a  fungování soudů i  Ev-
ropské unie. Účastníkům nabídneme i  praktický pohled na  témata, 
se kterými se setkávají v každodenním životě. Kurzy vedou špičkoví 
odborníci z řad akademiků Právnické fakulty. 

Právo v kostce pro seniory I - 18. září až 4. prosince 2018,  
Právo v kostce pro seniory II - 26. února až 14. května 2019.
Více informací najdete na našich webových stránkách  
www.kurzy.law.muni.cz, na telef. čísle 549 495 506  
nebo e-mailové adrese kurzy@law.muni.cz.

Jana Buchalová,  
Právnická fakulta Masarykovy univerzity,  

Centrum dalšího vzdělávání
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Na kus řeči s Josefem Jelínkem
Receptem na úspěch je komunikace s rodiči

S úspěšným ředitelem ZŠ Novoměstská jsme nemohli začít rozho-
vor v jiném než sportovním duchu. Bývalého špičkového basketbalis-
tu Josefa Jelínka jsme překvapili hned první otázkou ve sportovním 
slangu, a povedlo se nám ho rozesmát. Během příjemného povídání 
jsme se například dozvěděli, co dokáže jinak klidného a přátelského 
ředitele rozzlobit k nepoznání nebo v čem se škola podobá sportov-
nímu klubu. 

Pane Jelínku, v pozici ředitele základní školy svůj zápas prohráváte 
či vyhráváte?

Když jsem před dvěma lety vstoupil do  zápasu, prohrávali jsme 
o tři branky. Dal jsem si smělý cíl, že do konce mého šestiletého funkč-
ního období skóre vyrovnáme. A to se nám podařilo už nyní, z čehož 
mám obrovskou radost. Za dva roky jsme dokázali přivést do našich 
tříd téměř o 100 % více žáků, než byl jejich počet při mém nástupu. 
Na vavřínech ale neusínáme, chceme zápas otočit a vyhrát (úsměv). 

Je možné najít nějaké porovnání mezi životem profesionálního 
sportovce a prací ředitele základní školy?

Jako sportovec se musíte řídit pokyny trenéra, trenér pak naslou-
chá manažerovi. Pozici ředitele bych přirovnal k trénování týmu slo-
ženého ze zaměstnanců školy, s  tím, že manažerem nade mnou je 
městská část. Pro práci ředitele jsou samozřejmostí týmovost a féro-
vost, tedy typické sportovní hodnoty, které musí být základem každé 
správně fungující společnosti.

V čem myslíte, že jste vaši školu změnil nevíce? 
Naši školu bych před dvěma lety přirovnal k dobré restauraci se 

špatně zvoleným jídelním lístkem. Dobrá lokalita, kvalitní a  konso-
lidovaný personál, ale rodiče s dětmi k nám příliš nechtěli. Výrazně 

jsme proto zapracovali na  komunikaci s  rodiči a  zeptali se jich, co 
máme začít vařit. Pak už jen stačilo upravit jídelníček. Pokud se ně-
kterému z našich žáků zdá něco v nepořádku, jsme pro rodiče kdy-
koliv otevření pro diskuzi. To považuji za základ našeho dosavadního 
úspěchu.

Jak se ke změnám v komunikaci postavili rodiče dětí?
Bezvadně, byl to ten nejlepší tah, který jsme mohli udělat. Jako 

příklad bych uvedl situaci, kdy jsme potřebovali vystěhovat prosto-
ry školy kvůli stavebním úpravám. Zeptali jsme se rodičů, zda nám 
nepomohou se stěhováním, protože bychom rádi ušetřené peníze 
za stěhování investovali do nových tabulí. Přišlo jich kolem padesáti, 
což byl pro nás důkaz, že jdeme správnou cestou. Budujeme komu-
nitu.

Na co se mohou vaše děti a jejich rodiče těšit v příštích letech?
Pokud chceme během šesti let náš zápas otočit a vyhrát, potřebu-

jeme se zaměřit také na zkvalitnění výuky druhého stupně. Plánuje-
me vydat se cestou kombinace sportu a cizích jazyků. Rád přidám své 
poznatky profesionálního sportovce či zkušenosti z mého doučování 
angličtiny v Itálii či ve Španělsku. V současné době rozhoduje o bu-
doucí škole pro své dítě rodič, spádovost je sekundární. A tak je to 
správně. Pokud budeme i nadále kvalitně komunikovat s rodiči, po-
čty našich žáků budou růst. O tom jsem přesvědčený.

Prozraďte nám, musí ředitel základní školy pracovat také 
o prázdninách?

Nemusí, ale intenzivně pracuje (úsměv). Každé léto předěláváme 
školu, modernizujeme prostory. Jako člověk s technickým vzděláním 
chci mít o všem přehled, takže jsem v zápřahu. V prvním roce mého 
působení jsme na škole během prázdnin kompletně zrekonstruovali 
sprchy a toalety, ve druhém pak zmodernizovali část výukových pro-
stor. Díky podpoře řečkovické radnice můžeme investovat do zkvalit-
ňování školy každý rok, za což musím moc poděkovat především sta-
rostovi Marku Viskotovi, který byl od začátku nakloněný všem mým 
smělým plánům.  

Co vás jako ředitele dokáže nejvíce naštvat a rozzlobit? 
Je to jednoduché. Nejvíce mne rozzlobí, když dítě trpí nedostat-

kem pohybu. Velmi často se to totiž projevuje nejen na jeho tělesné 
konstituci, ale také na jeho povaze či sebedůvěře. Lze to přitom velmi 
jednoduše řešit a dítěti pomoci. U nás na škole tomuto problému při-
kládáme velkou váhu a věnujeme se všem dětem tak, abychom jim 
život po fyzické stránce co nejvíce usnadnili. Začínáme už zápisem, 
který jsme okořenili sportovními dovednostmi. Každoročně se snižu-
je počet omluvenek na tělesnou výchovu, na to jsem určitě hrdý.

Martin Otčenášek

Program přednášek pro seniory na II. POLOLETÍ 2018 
Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

20. září Ing. Novák Jaromír | Nizozemsko 16:00
27. září Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. | Údolí Nilu 16:00
4. říjen Ing. Charvát Jiří | Indonésie 16:00
18. říjen Ing. Charvát Jiří | Nový Zéland 16:00
25. říjen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. | Austrálie II. 16:00
8. listopad Ing. Charvát Jiří | Britské ostrovy 16:00
15. listopad Čefelín Jiří | Řecko - ostrov Lesbos 16:00
22. listopad RNDr. Koláčný Ivan | Cesta do Mexika - lékař Jindřich Vávra 16:00
29. listopad Ing. Sochorec Lumír | Afrika – pokračování 16:00
6. prosinec Ing. Sochorec Lumír | Perly uloupené na cestách II. 16:00
13. prosinec Ing. Bobčík Ladislav | Letošní zájezdy v obrazech 16:00

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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V prázdninovém vydání Řeči jsem se věnovala publikaci “Řečko-
vice, náš domov”, která pojednává o historii Řečkovic a kterou sepsa-
la naše bývalá spoluobčanka Vojtěška Matyášová. Knížka vyšla roku 
1935. Skončila jsem u třicetileté války a nyní budu pokračovat historií 
řečkovické školy, protože to je téma na září jako dělané. Stejně jako 
minule vycházím jen ze slov a poznatků Vojtěšky Matyášové. 

Zmínky o existenci  řečkovické školy v husitském období nebyly 
nalezeny, dá se však předpokládat, že tak jako v jiných moravských 
městech i v Řečkovicích byly zakládány školy při sborech. Tím spíš, že 
řečkovický kostel se svými bratrskými bohoslužbami byl vyhlášený 
a sjížděli se sem měšťané z celého Brna. Po třicetileté válce zde škola 
nebyla. Později existují zmínky o škole na zámku.

Roku 1800 byla zřízena jednotřídní škola na  Palackého náměs-
tí. Autorka popisuje vybavení třídy: 10 dlouhých lavic, tabule, stůl 
a skříň. Školu navštěvovali i žáci z okolních obcí. Kolem roku 1840 to 
bylo 60 dětí. Pravidelná docházka to však nebyla, některé děti musely 
do  školy chodit až 5 km, takže v  případě špatného počasí nepřišly. 
Stejně tak v období prací v hospodářství. Žáci za své vzdělávání plati-
li, poplatek si vybíral učitel osobně, vždy v sobotu (sobotáles). Mimo 
peníze dostával i dřevo na topení, pivo a jiné naturálie.

Od  roku 1873 fungovala škola v  Komenského ulici (dnes Hapa-
lova). Původně dvoutřídní škola se postupem let rozšiřovala, bývala 
často přeplněná, situace byla řešena roku 1907 zakoupením staveb-
ního místa a následnou výstavbou nové školní budovy rovněž v Ko-
menského ulici. Vyučování zde bylo zahájeno v září 1908. Počet žáků 
se měnil podle počtu přiškolených obcí. Původně řečkovickou školu 
navštěvovaly i děti z Mokré Hory, Jehnic, Ořešína, Ivanovic a Medlá-
nek, které se postupně odloučily. 

Roku 1919 byla v téže budově otevřena měšťanská škola, chlapec-
ká i dívčí. Do první třídy bylo zapsáno 77 chlapců a 74 dívek. Rozdě-
leni byli do tří tříd. Měšťanská škola zde byla od počátku plánována 
pouze jako dočasné řešení, které se nakonec protáhlo a nová budova 
měšťanské školy byla v  Řečkovicích postavena až o  16 let později. 

A právě k slavnostnímu zahájení školního roku 1935/1936 v nové bu-
dově měšťanské školy sepsala Vojtěška Matyášová publikaci, ze které 
čerpám.

 Neuvěřitelně zní příběh řečkovického učitele Josefa Horáka, který 
si stěžoval u císaře Josefa ll., jenž se toho času nacházel na vojenském 
cvičení u Tuřan, že byl neoprávněně propuštěn po šestnáctileté služ-
bě. Po přešetření stížnosti se však zjistilo, že propuštění bylo naprosto 
v pořádku, učitel Horák neuměl německy, neuměl psát a ani počítat!

Tolik ke školství, autorka se dále věnuje tématu roboty, popisuje 
původní povinnosti řečkovických poddaných a oslavuje zrušení ro-
boty slovy: “Z otroka se stal občan s důstojností lidskou.”

Jedna kapitolka je věnována starostovi Antonínu Oskaru Schin-
dlerovi. Ten působil na  řečkovickém panství   v  samém počátku 20. 
století. Byl to polský šlechtic, Němec, velkostatkář. Mezi řádky mů-
žeme vyčíst, že Matyášové k srdci rozhodně nepřirostl. S poddanými 
dle ní nediskutoval, vládl tvrdě dle svého, lid se prý marně dovolával 
svých práv. V obecních volbách roku 1905 odstoupil, následně se od-
stěhoval do Maďarska.

Zajímavá je část věnovaná turistice v  okolí Řečkovic. To se stalo 
pro mnohé obyvatele Brna příjemným cílem nedělních a svátečních 
výletů. Hlavně po roce 1925, kdy byla dostavěna elektrická pouliční 
dráha z Králova Pole. Autorka doslova píše: “Od konečné stanice valí 
se každého nedělního a svátečního rána proudy výletníků a turistů 
všemi směry.” A  lidé vyráželi opravdu na  všechny strany, do  České, 
Rozdrojovic, na hrad Veveří a dále až do Veverské Bítýšky, či přes Mok-
rou Horu do Soběšic a Vranova nebo do Lelekovic a dále na Babí lom. 
Trasy vedly také do Blanska a k jeskyním Moravského krasu. Ostatně 
dnešní turisté chodí ve šlépějích svých předchůdců úplně stejně.

To jsou hlavní témata, kterým se Vojtěška Matyášová ve své pub-
likaci věnovala. Něco působí trochu úsměvně a  jako z  jiného světa, 
spousta věcí, co řešili tehdejší řečkovičtí, je však i dnes podobná.  

Mgr. Dana Malíková

Vážení rodiče, 
jde vaše dítě 
POPRVÉ  
DO ŠKOLY?
Vezměte ho 
také
POPRVÉ  
DO KNIHOVNY!

Začíná 16. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně  
na podporu čtenářství u dětí prvních tříd

3. 9. – 31. 10. 2018 
Registrace prvňáčků zdarma ve všech provozech knihovny 

4. 10. 2018 od 14.00 do 17.00 hod. 
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře  
knihovny v pobočce ve vaší městské části 

Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové  
brožuře. 

Jana Kuncová, mluvčí KJM

Krátce z historie... 
Vojtěška Matyášová, počátky školního vzdělávání v Řečkovicích

ZÁJEZDY PRO SENIORY
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 26. září 2018, odjezd v 7:45 hodin od budovy radnice 
MČ, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hod.
Trasa: •	 prohlídka	zámku	v Bučovicích,
	 	 •		 prohlídka	větrného	mlýna	v Kuželově	u Velké	nad	Veličkou,
	 	 •	 návštěva	skanzenu	ve Strážnici,
	 	 •	 prohlídka	kaple	sv.	Jana	Pavla	II.	v Bukovanech	u Kyjova.

Přihlásit se osobně a  zároveň uhradit poplatek za  zájezd je možno 
před přednáškami ve  velkém  zasedacím sále radnice MČ ve  dnech  
5. září a 19. září 2018 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové. 
Cena zájezdu je 200 Kč.

Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 9. října 2018, odjezd v 8:00 hodin od konečné zastávky  
tramvaje č. 1 v Řečkovicích, návrat do 19:00 hod. 
Trasa:	 •	 prohlídka	zámku	a zámecké	zahrady	v Boskovicích,
	 	 •	 komentovaná	prohlídka	židovského	města	a synagogy	 

  v Boskovicích,
	 	 •	 návštěva	zahradnictví	Lebiš	v Boskovicích,
	 	 •	 prohlídka	jeskyně	Blanických	rytířů	a rozhledny	v Rudce 
	 	 u Kunštátu.

Přihlásit se osobně a  zároveň uhradit poplatek za  zájezd je možno 
před přednáškami v  prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve  dnech  
27. září a 4. října 2018 od 15:00 do 16:00 hod. u paní Jarmily Bobčíko-
vé. Cena zájezdu je 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 



5Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Naše	redakce	se	s koncem	volebního	období	rozhodla	krátce	vyzpovídat	
dva	nejdéle	 sloužící	 zastupitele	 naší	 čtvrti,	 kteří	 se	 po  více	 než	 dvaceti	 le-
tech rozhodli nekandidovat. Přečtěte si, v čem se podle IVaNa	KoLáčNého 
a oLIVeRa	PoSPíšILa například udělalo na řečkovické radnici nejvíce práce 
nebo kdy jim bylo v politice nejhůře. 

například k předčasným volbám. Zatím vždy 
se všechny problémy vyřešily korektně dis-
kusí. Mezi zaměstnanci úřadu však již delší 
dobu panuje atmosféra nejistoty až napětí. 
Jsem přesvědčen, že úřad tak přišel o řadu 
skvělých, lidsky vstřícných odborníků. To by 
se mělo v budoucnu určitě změnit.
Co se týče současného starosty Mgr. Marka 
Viskota, do komunální politiky vstoupil jako 
mladík, aktivní sportovec a  podporovatel 
sportovních aktivit. Má značnou podporu 
mladých voličů i střední generace a dokáže 
jí správně využít. Má potřebné charisma nut-
né pro dobrý výkon této funkce. Nízký věk, 
ale zejména vstřícnost, jsou jeho přednosti. 
oliver	Pospíšil:
Jednání  zastupitelstva městské části je tra-
dičně velmi kultivovaná. Řečkovice a Mokrá 
Hora mají štěstí na  zastupitele, kterým jde 
o městskou část, ať jsou v koalici nebo opo-
zici. Úřad funguje a  mezi úředníky najdete 
takové osobnosti, jako je třeba odcházející 
vedoucí odboru sociální péče paní Bože-
na Trnková. Občanům pomáhala vysoko 
nad rámec běžných povinností. A  tak bych 
mohl pokračovat dál, odbor po odboru. Bu-
doucnost vidím optimisticky, protože v naší 
městské části podalo kandidátky osm sub-
jektů - a  není mezi nimi žádný, který by se 
dal považovat za extrémní či problematický. 
To je předpoklad k  tomu, že bude zastupi-
telstvo i  úřad fungovat dobře i  po  komu-
nálních volbách. Za důležité považuji lidem 
před volbami zdůraznit, že pokud zakřížkují 
ve  spletitém archu jen svého oblíbeného 
lídra a nikoliv jeho stranu, dají mu jen jeden 
hlas oproti třiadvaceti možným.   

Jaký máte názor na aktuální politickou situ-
aci v ČR?

Ivan	Koláčný:
Mám pocit, že historie se opakuje. Dnešní 
hnutí ANO vzniklo na  základě náhodného 
náboru do kandidátek „na ulici“. Pokud máš 
zájem, tak vstup! Tak jako tehdy po převratu 
v případě HSD-SMS. Tehdy jsme neměli od-
borníky na komunální politiku a oni je dnes 
nemají rovněž. Jsem přesvědčen, že ces-
tou budou politické strany s  tradicí. Strany 
oproštěné od korupčních afér, které budou 
odpovědně vybírat zkušené členy - profesní 
odborníky se zájmem o veřejnou práci. 
oliver	Pospíšil:
Já jsem životní optimista, ovšem ohledně 
celostátní politiky jsem optimista poněkud 
opatrnější. Zastávám vcelku kacířský názor, 
že politická scéna je zrcadlovým odrazem 
společnosti. Ocenil bych, kdyby lidé cho-
dili víc k volbám a kdyby si opět osvojili tu 
schopnost, kterou jsme měli za  totality, 
a tou bylo umění číst mezi řádky. 

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

Martin Otčenášek

Ivan	Koláčný:
Nejhůře jsem se cítil v době své první kandi-
datury za tehdejší Hnutí za samosprávnou 
demokracii. Byl jsem nešťastný z neschop-
nosti obsadit vedení radnice při 40% zisku 
mandátů v  zastupitelstvu. Na toto vítězství 
jsme tenkrát nebyli zcela připraveni. Násle-
dující spolupráce s KDU-ČSL však byla velmi 
dobrá. Za úspěch považuji zřízení a úspěšné 
dvacetileté vedení výstavní Galerie na radni-
ci, stejně jako zpravodaje Řeč, jehož jsem byl 
řadu let šéfredaktorem. Přes odpor koalice 
se podařilo Moravanům v  ZMČ ustanovit 
výbor pro národnostní menšiny, kde jsme 
postupně představili menšiny žijící v  Brně 
a  současně zavedli tradici přednášek o  his-
torii Moravy.  
oliver	Pospíšil:
Pokud mám porovnat prostředí komunál-
ní politiky v  naší městské části a  na  městě, 
tak je to jako rozdíl mezi říší květin a zvířat 
(úsměv). Nevybavuji si tady u nás okamžiky, 
které by se daly nazvat tak, že by mi bylo 
nejhůře. No a  úplně nejlepší pocit mám 
vždycky, když se něco podaří a  já jsem se 
o  to zasloužil, třeba jen malým dílem. Před 
lety jsem navrhl, aby se nová ulička kousek 
od  Billy pojmenovala po  Járovi Cimrmano-
vi. Na slavnostní akt pojmenování ulice Járy 
Cimrmana se 11. 11. 2004 v  11 hodin sjelo 
velké množství lidí, novináři z  celostátních 
médií, a  hlavně – přijel Zdeněk Svěrák se 
svými  kolegy z  divadla. Klíčový byl kontakt 
na  divadlo od  Jiřího Mottla, mít Cimrmany 
na akci byl skutečně úžasný zážitek. 

Jak vnímáte aktuální fungování řečkovické 
radnice a jak vidíte její budoucnost?

Ivan	Koláčný:
Radnice se skládá z  části samosprávné (za-
stupitelů) a profesionální (úředníků).
Nevzpomínám si, že by nastala v  zastupi-
telstvu větší politická krize, která by vedla 

Pánové, jak byste v jedné větě charakterizo-
vali Řečkovice a Mokrou Horu?

Ivan	Koláčný:
Nejkrásnější místo, které znám, kde praktic-
ky celý život žiji a které je mým domovem. 
oliver	Pospíšil:
Jako místo, kde by chtěl žít každý, kdo má 
všech pět pohromadě (úsměv).

V čem se podle vás za dobu vašeho působení 
na radnici udělalo nejvíce práce? 

Ivan	Koláčný:
V  přeměně šedozelené spící městské části 
na severu Brna v pestré a atraktivní místo vy-
hledávané k bydlení. Zmizela stará Lachema, 
převzali a  zvelebili jsme řečkovický zámek 
pro potřeby radnice a  veřejnosti. Po  letech 
letargie byly vzkříšeny k  životu Vavřinecké 
hody. I díky naší podpoře máme v Řečkovi-
cích jedno z nejprestižnějších gymnázií v ČR. 
Systematicky se staráme o  bytové domy 
ve správě MČ a veřejnou zeleň. Díky schop-
nému vedení radnice získáváme finanční 
podporu pro revitalizaci sídlišť, pro rozvoj 
tělovýchovy a sportu. 
oliver	Pospíšil:
Toho je docela hodně, ale na  to nemáme 
prostor. Zdůraznil bych zlepšení stavu škol 
a  školních hřišť. Regenerace obou našich 
panelových sídlišť pokračuje s  každoroční 
jistotou. Abych se předvedl v sebeprezenta-
ci, tak ještě jako náměstek primátora jsem se 
zasadil o dostavbu trvale rozestavěné samo-
obsluhy na  Renčově, kde vznikl vcelku de-
centní bytový dům, který byl následně svě-
řen do  správy městské části. Areál starého 
pivovaru se stal velmi oblíbeným přírodním 
amfiteátrem, kde to přes léto žije. Jak říkám, 
je toho hodně a práce v komunálu nikdy ne-
končí. 

Kdy vám bylo nejhůře, a  které okamžiky se 
vám naopak vybaví mezi nejpříjemnějšími?

„Na naší radnici vždy vítězila slušnost“, 
shodují se nejdéle sloužící zastupitelé
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Petr
Vokřál

René
Černý

SPOLU PRO BRNO 
I LEPŠÍ ŘEČKOVICE 
A MOKROU HORU
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Kandidáti do zastupitelstva městské části  
Vás srdečně zvou na

ŘEČKOVICKOU 
DRAKIÁDU
sobota 22. září 2018, 15.00–17.00 hod. 
Zamilovaný hájek

ČEKÁ VÁS: 
skákací hrad, předvádění modelů letadel, 
malování na obličej, soutěže, dárky
www.ods.cz/ms.reckovice-a-mokra-hora

JE KLUB PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY 
OD 6 LET, KTEŘÍ CHTĚJÍ PROŽÍT 

KLUB NABÍZÍ TYTO AKTIVITY

DESKOVÉ 

TÝMOVÉ 

POKLADOVÉ 

POHYBOVÉ HRY: TVOŘIVOU DÍLNU: 

MALOVÁNÍ RŮZNÝMI 

VYRÁBĚNÍ ZE SÁDRY, 
HLÍNY, PAPÍRU, 

KORÁLKŮ

KLUB BUDE PO PRÁZDNINÁCH OPĚT OTEVŘEN

ÁLE OTEVŘEN KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK

VÁŽNÉHO 6, BRNO – ŘEČKOVICE, TEL: 777

 JONÁŠ 
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Výlet do středověku
Letní tábor Hudební školy YAMAHA pro účastníky ve věku od 6 do 26 
let se třetí červencový týden stal v  Hodoníně u  Kunštátu pro čle-
ny spolku Hudební nadšenci a  jejich kamarády z  Řečkovic výletem 
do středověku.            

Dopoledne sice bylo ryze současné - začalo rozcvičkou a z následují-
cího pětihodinového bloku, zahrnujícího hraní na nástroje (zobcové 
flétny, kytara, elektrická kytara, keyboard), zpěv, tance, výuku anglič-
tiny, sportovní a výtvarné činnosti, dramatickou výchovu či filmové 
dílny, si každý vybral podle svého gusta. Již odpoledne ale bylo nut-
né vyrábět znaky, prapory, koule, praky, dřevce, štíty, pláště, připravit 
chýši na nocleh, zorganizovat jarmark, postavit Karlův most… V pro-
gramu nechyběly střety husitů s křižáky, rytířská klání, střílení z luku, 
boj s morovou epidemií, upálení čarodějnice a další dobové reálie.   
Nadšení během týdne a smutek v očích při loučení svědčil o spokoje-
nosti s akcí, za jejíž přípravu i zdařilý průběh patří poděkování všem 
organizátorům i vedoucím. Pro případné zájemce uvádíme, že příští 
tábor se bude konat od 13. července 2019. Foto z akce a další infor-
mace na www.yamahaskola.cz/brno i na FB YamahaBrno. 

Jan Polák

nabízí bezplatné ukázkové lekce
přípravek pro maminky s nejmenšími dětmi a zápis 

do oborů pro děti i dospělé v Žabovřeskách  
v RUBÍNKU, Poznaňská 10.

Rezervace na www.yamahaskola.cz/brno 
nebo telefonu 603 943 213.

5. září: Robátka (pro děti od 4 do 18 měs.) v 9.00 
 První krůčky k hudbě (1,5-4 roky) v 10.00

6. září: Rytmické krůčky (4-6 let) v 16.30 

10. září: První krůčky k hudbě v 9.00,  
 Robátka v 10.00 a 11.00 

Sportovní dětský den  
v Řečkovicích již poosmé

 Rok utekl jako voda a v půlce června se znovu uskutečnil Spor-
tovní dětský den v Řečkovicích, a to již tradičně ve sportovním areálu 
ZŠ Novoměstská. Musím říct, že za tu dlouhou dobu se z této akce 
díky úspěšné spolupráci s vedením místní radnice a díky jeho pod-
poře, pochopení ZŠ Novoměstská a dalších místních organizací stalo 
již tradiční řečkovické setkání zejména mladých účastníků či zájemců 
o sport, kteří si zde mohou vyzkoušet různé sporty nebo se přijít jen 
tak pobavit a zasoutěžit si v tradičním sedmiboji. Letos se akce opět 
zúčastnilo téměř 150 dívek a chlapců v doprovodu rodičů či prarodi-
čů. Hlavním smyslem této akce je ukázat veřejnosti, jaké různé sporty 
a aktivity mají k dispozici v blízkém okolí, a tak se i letos na mimosou-
těžních stanovištích mohli setkat se zástupci 1. NH Brno, SK Řečko-
vice, KB Brno, TAK Hellas či DětskýFutsal.cz. Na  dalších stanovištích 
pak účastníci mohli buď navštívit stanoviště Frikulínu i s nafukovacím 
hradem, nebo techniku bezpečnostních a záchranných jednotek. Ti 
nejlepší v jednotlivých kategoriích soutěžního sedmiboje byli již tra-
dičně na závěr odměněni hodnotnými cenami z rukou starosty měst-
ské části. Na  závěr bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří různými 
způsoby přispívají k tomu, aby se tato tradiční akce, na niž od jejího 
vzniku zavítaly již stovky místních obyvatel, uskutečnila i  letos, a to 
jmenovitě Marku Viskotovi, Oldřichu Gardášovi, Josefu Jelínkovi, 
Petru Lesenskému, Ivaně Bláhové a kolegyním a kolegům z Frikulí-
nu, Evě Janovské a tanečnímu souboru ze Sokola Řečkovice, vedení 
a hráčům 1. NH Brno a také strážníkům Městské policie v Řečkovicích. 
I toto ukazuje, že v naší městské části funguje skvělá komunita plná 
obětavých a  odhodlaných lidí, kteří se často ve  svém volném čase 
věnují tomu, aby zde fungoval sport a volnočasové aktivity pro nás 
všechny, za což jsem osobně upřímně velmi rád.

 Filip Hrůza, Člen sportovní komise

POJĎTE PROŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ  
S VLČÍ STOPOU 

Zapojte se do činnosti Brontosauřího 
dětského oddílu Vlčí stopa.           
Máme za sebou dlouhou a úspěšnou 
minulost - a oddílová budoucnost 
bude záležet třeba i na vás.
Letos zahájíme 20. září v 17 hodin 
v klubovně za ulicí Luční.
Další informace na http://vlcistopa.
brontosaurus.cz

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

MaLíŘ	PoKoJŮ,	tel.:	604 518 776,	Řečkovice

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

PočíTače-NB-TISKáRNY-INTeRNeT: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

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

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

STaVeBNí	SPoLečNoST – provádíme kompletní stavby,  
rekonstrukce, opravy RD i bytů. Nabízíme všechna stavební  
řemesla. info@brnenske-stavby.cz, tel.:602884422

Qi GONG – (čti Čchi kung) od září otevíráme kurz - pravidelné  
otevřené lekce pro začátečníky. Čínské cvičení pro zdraví a energii.  
Ulevuje od všech bolestí, napětí a úzkosti a přinese vám vnitřní klid  
a uvolnění.  KDY: každé PONDĚLÍ v 17:15-18:45 
CeNa: 180,-/90min, 1600,-/10 lekcí/90min 
KDe: Písečné centrum v Brně-Řečkovicích, Měřičkova 20.   
INFo	&	Přihlášky:	Tel.	777983505,	www.monikameliva.com

BRoUšeNí	oSTŘeNí POD SLOVAŇÁKEM na ulici Husitská 14.  
Nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy,  
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte 
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18 jsme tu pro Vás.

Internetový	obchod	v Brně-Řečkovicích,	přijme	na dlouhodobou	 
brigádu řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele.  
Požadujeme: práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), denně  
cca 3 hodiny (od cca 815 hod.), mzda 80-100,-Kč/hod., ŘP + praxe 
v řízení osobního automobilu. Prosím o zaslání životopisu:  
info@ekomarket.cz.

Vrána	po škole,	vzdělávací	centrum	na Vránově	ulici	v Brně-	
Řečkovicích, vypisuje přípravné kurzy českého jazyka a matematiky 
k přijímacím zkouškám na střední školy 2018/2019. Nabízíme 
kvalitní profesionální výuku (učitelky s praxí), individuální přístup 
(v kurzu max. 6 žáků), průběžné testování, reporty rodičům. 
Kontakt: www.vranaposkole.cz, vranaposkole@seznam.cz,  
Tel. 776 649 500. Začátek kurzů v prvním říjnovém týdnu.

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

MaLBY	–	NáTĚRY	oNDeRKa.	Tel:	541 262 997,	604 731 918 
www.malby-natery.eu

KoUPíM starší stavební buňku nebo chatku. Tel: 773467074.

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

Placená inzerce
Placená inzerce

Placená inzerce

 Měření zraku bez čekání

 Dokonale přesné měření dioptrií 
očním lékařem a optometristou  

na polarizačních testech.

Rezervujte si přesný termín online na:  
www.nekudaoptik-kurim.cz

VAŠE JEDINÁ
ŘEČKOVICKÁ OPTIKA

Nebuď otrok!
S námi máš internet 

bez závazku.

Šalinkartu na měsíc, 
prosím!

Ne, ne, na rok!

www.netbox.cz/reckovice
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STALO SE:
Basketbalové starší žákyně KP Brno (U15) vyhrály uznávaný 
mezinárodní turnaj ve francouzském Rennes-Chantepie.

Na překvapivém vítězství se z velké části podílely také hráčky 
a trenéři z Řečkovic – Pája Budská, Míša Kadlečková, Alice 
Sauerová, sestry Šívrovy, Andrea a Richard Foltýnovi a Dominica 
Hynková (dole třetí zleva), která k týmovému triumfu, ocenění 
fair play a sympatiím publika přidala ještě individuální cenu 
za nejužitečnější hráčku celého turnaje.

Sportovní	program	na ZáŘí:
Národní házená – 2. liga muži - východ  
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21) 
2. 9.  1. NH Brno : Ostopovice 14:00 hod. 
8. 9.  1. NH Brno : Vítkovice 16:00 hod. 
9. 9.  1. NH Brno : Svinov 10:30 hod. 
23. 9.  1. NH Brno : Draken Brno 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Fotbal – II. třída – městský přebor muži  
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 
9. 9.  SK Řečkovice : MCV Brno 16:30 hod. 
30. 9.  SK Řečkovice : Start Brno B 15:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Futsal – 2B třída muži (sportovní areál Orel Řečkovice) 
9., 16. a 23. 9. zápasový program 9:00–15:30 hod. 
- 3C třída muži 
15. a 29. 9. zápasový program 9:00–15:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Florbal – Super liga muži (nová hala) 
9. 9. Bulldogs Brno : Chodov 17:00 hod. 
23. 9. Bulldogs Brno : Královské Vinohrady 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

házená – Extraliga muži (stará hala) 
15. 9. SKKP Brno : Litovel 17:00 hod. 
29. 9. SKKP Brno : Kopřivnice 17:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/

Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
17. 9. HELAS Brno : Teplice 19:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Fotbal – 2. liga muži (stadion Srbská) 
16. 9. Zbrojovka Brno : Táborsko 18:00 hod. 
30. 9. Zbrojovka Brno : Varnsdorf 18:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Termínovou listinu na  měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do  15. 9. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

OTEVŘENÉ DNY V PÍSEČNÉM CENTRU
Brněnské dny pro zdraví

Měřičkova	20,	Brno-Řečkovice		|		www.pisecnecentrum.cz

VšeChNY	aKCe	JSoU	PRo	NáVšTĚVNíKY	ZDaRMa

PONDĚLÍ 24. 9. 2018
13:30-15.00 Mohendžodaro s Radostí a s aktivní relaxační meditací. 
Jóga pro ženy 50+/ workshop, nutnost se hlásit: ANO, lektorka 
Hanka Radostná, e-mail: Hahahanka70@seznam.cz, info na:  
radosti.huu.cz.
16.30-17.30 Hormonální jóga pro ženy podle Dinah Rodrigues. 
Nutnost se hlásit: ANO, lektorka Mgr. Alice Tvarůžková,  
e-mail: pustapusta@seznam.cz, info na: www.alicetvaruzkova.cz.
18:00–19:00 Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Přednáška, 
nutnost se hlásit: NE, přednášející Mgr. Martina Bajerová,  
e-mail: opravdovysvet@centrum.cz, info na: www.opravdovysvet.cz. 
19.30-21.00 Mohendžodáro s Radostí a s aktivní meditací. Jóga pro 
ženy, workshop, nutnost se hlásit: ANO, lektorka Hanka Radostná.
 
ÚTERÝ 25. 9. 2018
8:45-10:00 Hra a zábavné učení s pískem (2-3 roky).  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Mariana 
Kuglerová, e-mail: opravdovysvet@centrum.cz,  
info na www.zabavneucenispiskem.cz.
10:30-11:45 Hra a zábavné učení s pískem (3-4roky).  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Mariana 
Kuglerová. 
13:15–14:30 Hra a zábavné učení s pískem (1-3 tř. ZŠ).  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Mariana 
Kuglerová. 
14:45–16:00 Hra a zábavné učení s pískem (předškoláci).  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Mariana 
Kuglerová. 
19:30-21:00	šance	pro	oči	–	přednáška	a zkrácená	lekce	zlepšení	
zraku	a udržení	zdravých	očí.	Nutnost se hlásit: NE, lektorka 
Mgr. Martina Bajerová. 

STŘEDA 26. 9. 2018
9:30–10:15 Poporodní cvičení pro maminky a miminka.  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Eva Hrdličková, 
e-mail: efilipkova@seznam.cz, info na http://www.jogaeva.cz/
PLANOVANE-AKCE.html. 
10:40–11:25 Jóga pro začátečníky. Ukázková lekce – nutnost se 
hlásit: NE, lektorka Eva Hrdličková. 
11:50–12:35 Jóga pro těhotné. Ukázková lekce – nutnost se hlásit: 
NE, lektorka Eva Hrdličková.
17:00-18:00 Výchova srdcem. Ukázkové setkání pro rodiče v rámci 
programu zklidňující meditační cvičení (vhodné zejména pro rodiče 
s „hyperaktivními“ a „hypersenzitivními“ dětmi) – nutnost se hlásit: 
NE, lektorka Věra Quinn, e-mail: veraquinn1@gmail.com,  
info: www.veraquinn.cz.
18.30–20.00 Čchi kung Osm kusů brokátů. Workshop, nutnost se 
hlásit: NE, lektorka Hana Husáková, e-mail hana@husakova.cz, info 
na www.husakova.cz.

Čtvrtek
14.00-15.00 Angličtina pro děti na prvním stupni. Ukázková lekce, 
ve spojení s ukázkou cvičení na propojení levé a pravé mozkové 
hemisféry, nutnost se hlásit: NE, lektorka Věra Quinn.
15.00-15.45 Angličtina pro předškoláky. Ukázková lekce, nutnost se 
hlásit: NE, lektorka Věra Quinn.
17:30-18:30 Vitální – hormonální jóga. Ukázková lekce, nutnost se 
hlásit: ANO, lektorka Eva Hrdličková.
19:00–20:00  Jóga pro začátečníky i pokročilé.  
Ukázková lekce – nutnost se hlásit: ANO, lektorka Eva Hrdličková.
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SPOLEČNÁ BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA
pro	ročníky	narození	2006-2012	startuje	už	 

od 17.	9.	vždy:	pondělí	14–15	hod.,	středa	14–15	hod.
na Zš	Novoměstská	v Řečkovicích

Během měsíce září jsou všechny tréninky zdarma.
Děti si vyzkouší driblink, přihrávky i hod na koš.

A to přímo s trenéry těchto dvou úspěšných brněnských 
klubů.

Richard Foltýn,  
 manažer KP Brno a zastupitel MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KP BRNO 
VÁS ZVE NA

VELKÝ
BASKETBALOVÝ

NÁBOR
PRO VŠECHNY DÍVKY A CHLAPCE  

ROČNÍKŮ 2006 AŽ 2012

12. 9. 2018 V 16.00
HALA VODOVA – BRNO-KRÁLOVO POLE

(VCHOD PŘES VRÁTNICI NOVÉ HALY)

NÁBOR SE BUDE KONAT ZA PŘÍTOMNOSTI VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH TRENÉRŮ 
A HRÁČEK ELITNÍHO TÝMU KP BRNO.

PŘIJĎ POZNAT NOVÉ KAMARÁDY A KAMARÁDKY!

VŠICHNI ZÁJEMCI NAJDOU UPLATNĚNÍ 
A BUDOU ZAŘAZENI DO JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV.

KONTAKT:  ANDREA KUKLOVÁ, 776 332 295, KUKLOVA15@GMAIL.COM 
 RICHARD FOLTÝN, 724835465, FOLTYN.R@VOLNY.CZ

KRPOLEBRNO

WWW.VALOSUNBRNO.CZ

WWW.INSTAGRAM.COM/KP_BRNO/

KDY: 

KDE: Tělocvična Gymnázia Terezy Novákové 2 (konečná tramvaje č. 1 
Řečkovice)

KDO: Děti od 5 do 15

CO NA SEBE: Teplákovou soupravu s dlouhými nohavicemi a rukávy, přezůvky

NABÍZÍME: Výuku základních pohybových dovedností, pádů a technik 
sportovního juda a sebeobrany
Hry a soutěže, zlepšení fyzické kondice, snížení prahu bolesti

Sportovní klub Junior Judo Brno, z. s., Vás zve na 

NÁBOR NOVÁČKŮ
DO JUDA A SEBEOBRANY 

Sezóna dětského futsalu v Brně 
začíná na nové umělé trávě

Prázdniny před pár dny skončily, což ale nemusí pro všechny děti 
znamenat pouze slzy a zklamání. U mladých řečkovických futsalistů 
se naopak začíná stupňovat pozitivní napětí. Začíná jim totiž nová 
sezóna turnajů projektu Dětský futsal, které se od  září pořádají ce-
lorepublikově. Dětské futsalové a fotbalové týmy každý měsíc změří 
síly v oficiálních zápasech na malém hřišti. V Brně odstartuje sezóna 
nestandardním dětským turnajem, který se bude konat v sobotu 22. 
9. na  zbrusu novém umělém trávníku v  Novoměstské ulici (v  sou-
sedství základní školy Horácké náměstí). Dětská klání totiž budou 
součástí doprovodného programu při slavnostním otevírání nového 
řečkovického hřiště. „Do  našich turnajů se mohou přihlásit libovolné 
týmy. Jediné, co nás limituje, je omezená kapacita. Doporučujeme proto 
navštívit naše stránky www.detskyfutsal.cz a před každým turnajem nás 
co nejdříve kontaktovat,“ uvedl Petr Lesenský, předseda řečkovického 
spolku Dětský futsal a zároveň trenér futsalové přípravky týmu Orel 
Řečkovice. „Hned první turnaj bude mít určitě velký náboj, zvláště 
pak mezi futsalisty a fotbalisty ze stejné čtvrti. Bude to pro děti výji-
mečná atmosféra a určitě se bude na co dívat,“ doplnil místopředse-
da spolku Petr Bořecký.

Petr Lesenský

Nové fotbalové hřiště poblíž ZŠ Horácké nám

 Akce pro kluky a holky od 5 let
již	5.	ročník	proběhne	 

v sobotu 6. října 2018 od 9:30 do 12:30  
na horáckém	náměstí	na oválném	hřišti	

Vilém Tell je švýcarský lidový hrdina, dalo by se říct, že je to Robin 
Hood Švýcarska. Tento Švýcar vedl svůj lid ke svobodě zpod kruté 
nadvlády. Jeho symbolem byla kuše, se kterou uměl mistrně zachá-
zet, a snad nikdy neminul cíl.
Přijďte si prověřit své schopnosti a dovednosti v zacházení s lukem, 
prakem, vzduchovkou a  v dalších sportovních aktivitách spojených 
s přesností, mířením a postřehem.

Vstupné dobrovolné.
Těší	se	na	Vás	Vlčí	stopa	a	doufá,	že	se	k nám	připojíte	 

a	užijete	si	sobotu	spolu	s námi.
Radmila Zavadilová

VILÉM TELL
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Městská	část	Brno-Řečkovice	a Mokrá	hora
pořádá

dne 1. října 2018 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne 

na řečkovické radnici.
Je připraveno pěvecké vystoupení Jany Musilové,  

členky Městského divadla Brno, přednáška na téma  
bylinky v běžném životě a beseda se starostou  

městské části panem Mgr. Bc. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Božena Trnková

Pozvání na besedu
Ještě jednou bychom vás rádi upozornili na besedu se 
zástupci Svazu Vietnamců v Brně, která se uskuteční 
ve středu 12. 9. 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti 
zastupitelstva MČ, Palackého nám. 11.

Za výbor pro národnostní menšiny  
RNDr. Ivan Koláčný, předseda

Dvacáté sedmé Vavřinecké hody se konaly o  víkendu 10.–12. 
srpna. A jaké byly? Nebojím se tvrdit, že v mnoha směrech nejlepší 
za  poslední roky. Počasí perfektní. Teplo, ale nikoliv brutální vedro. 
Areál bývalého pivovaru navštívilo obrovské množství lidí, v  sobo-
tu večer bylo doslova plno. Počet krojovaných párů se letos dostal 
na 26, což je také nejvyšší číslo za poslední dobu.

Právě krojovaným, naší hodové chase v  čele s  hlavním párem  
Šárkou Váňovou a  Davidem Věčorkem patří mé velké díky a  obdiv 
za vynikající spolupráci při náročné organizaci celého víkendu. 

Počet členů chasy, jejich nadšení a nasazení, to nám mohou jiné 
městské části závidět. Zmiňoval jsem to už na podiu při slavnostním 
předávání hodových práv. Mnohé lidnatější městské části v součas-
nosti či nedávné minulosti hody s velkou námahou obnovovaly, nebo 
složitě držely alespoň na základní úrovni. Když jsem ale viděl, kolik 
mladých nám každoročně přibývá, nemám v  Řečkovicích a  Mokré 
Hoře o budoucnost obavy.

Poděkování za zdárný průběh patří ve stejné míře i zaměstnancům 
úřadu městské části, kteří se na přípravách a organizaci také podíleli. 

V roce 2019 připadá den svatého Vavřince na sobotu. Termín ko-
nání hodové zábavy tak nemůže být jasnější: 10. a 11. srpna znovu 
na viděnou mezi kroji.

Marek Viskot, starosta

Letošní hody byly rekordní 
v návštěvnosti i počtu párů  

Zaměřujeme se na  pestré a  zábavné výtvarné činnosti  
a keramiku či točení na kruhu pro děti i dospělé.
Nabízíme výtvarné kroužky s keramikou nebo jen keramiku  
v  různé dny a  časy pro předškoláky I  školáky, keramiku  
pro dospělé (středa od  18:15), baby ateliér a  baby hňácání  
(tvoření pro nejmenší děti s  doprovodem) v  dopoledních  
hodinách.
Srdečně zveme:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 12. 9.  2018, 15-18 hod. 
ZKUŠEBNÍ TÝDEN KROUŽKŮ: PO-ČT 24. 9. - 27. 9. 2018,  
v časech konání vypsaných kroužků - viz. web. 
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost 
ve vámi vybraném kroužku či kroužcích.
 Podrobnosti o našich kroužcích a možnost přihlášení  
naleznete na našich webových stránkách.
Pravidelná činnost v kroužcích začne od října 2018.
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