
Vážení spoluobčané,

rok 2017 se pomalu, ale jistě chýlí ke kon-
ci. Během podzimu a začátku zimy je toho 
rozhodně v  městské části ještě třeba hod-
ně stihnout. Probíhají práce na chodnících 

v  parku na  Horáckém náměstí (u  domů Horácké nám. 6/7 
a 8/9), spousta metrů chodníků byla opravena na Novoměstské 
ulici. Od poloviny září máme nové přechody pro chodce na Druž-
stevní. Rekonstruujeme zpevněné plochy na  konečné stanici 

tramvaje. Práce probíhají také na velké části zpevněných ploch 
ve středisku Vysočina, což považuji za první výrazný krok smě-
rem ke zlepšení jeho celkového stavu. Ve všech uvedených přípa-
dech se jedná o frekventovaná místa. Chci vám proto na tomto 
místě poděkovat za potřebnou míru tolerance k  jistému nepo-
hodlí způsobenému stavbami. Odměnou nám již brzy budou 
krásnější a funkčnější veřejné prostory.

V září byla prezentována projektová dokumentace na revita-
lizaci Palackého náměstí. Rád bych vyzdvihl následnou debatu, 
která se nesla ve velmi korektním a přínosném duchu. Na dotazy 
odpovídal autor projektu Ing.  Zdeněk Sendler a  jeho kolegyně 
Ing. arch. Lýdia Šušlíková. V současnosti je projektová dokumen-
tace dopracovávána do finální podoby. Výsledný návrh předpo-
kládá celkovou revitalizaci parku, vybudování nových ploch pro 
pěší a nových laviček k posezení, to vše při maximálním zachová-
ní stávajících stromů. Na místě současné asfaltové plochy a pís-
kovišť vznikne nové dětské hřiště a místo objektu bývalé hasičky 
dvacet parkovacích stání. Nelze opomenout nové pojetí prostoru 
před kostelem, kde bude současná asfaltobetonová silnice na-
hrazena dlažební kostkou. Aby bylo zajištěno financování samot-
né stavby, požádali jsme město Brno o finanční transfer na  rok 
2018. 

V období od 1. do 22. listopadu můžeme všichni hlasovat pro 
projekty realizovatelné v rámci tzv. participativního rozpočtu. 
V celém městě Brně bylo vyhodnoceno jako proveditelných cel-
kem 84 návrhů, z nichž může být v roce 2018 uskutečněno nej-
méně 10 vítězných. Chtěl bych proto všechny vyzvat k podpoře 
projektů z naší městské části, kterých se v závěrečném hlasování 
vyskytuje celkem 6 (např. Obnova topolové aleje v  Zamilova-
ném hájku, Odpočívadlo na Mokré Hoře nebo Revitalizace parku 
na Novém náměstí). Hlasovat můžeme na webových stránkách 
damenavas.brno.cz. do 22. listopadu nebo fyzicky v  jeden kon-
krétní den – 14. listopadu od 10 do 20 hodin v atriu Knihov-
ny Jiřího Mahena na ulici Kobližná 4. Všem, kteří věnují trochu 
času a podpoří kterýkoliv projekt z Řečkovic a Mokré Hory, pře-
dem děkuji.

Marek Viskot, starosta
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Na své 42. schůzi 18. října 2017 rada:
•	 navrhla zvýšení poplatků za  užívání veřejného prostranství: 

umístění reklamních ploch – billboardů z  25  000 Kč za  rok 
na 30 000 Kč za rok, umístění reklamních zařízení na stojanech 
tvaru písmene A z 1 000 Kč za rok na 100 Kč za měsíc, vyhrazení 
trvalého parkovacího místa pro osobní automobily z 10 000 Kč 
za  rok na  15  000 Kč za  rok, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro nákladní automobily a autobusy z 15 000 Kč za rok 
na  30  000 Kč za  rok, provádění výkopových prací, umístění 
skládek, umístění stavebních zařízení – do 1 měsíce 2 Kč/m2/
den, druhý a  třetí měsíc 3 Kč/m2/den, čtvrtý až šestý měsíc  
4 Kč/m2/den a od sedmého měsíce 5 Kč/m2/den,

•	 schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol 
Brno-Řečkovice ve formě 500 balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks, 
na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 3. prosince 2017,

•	 schválila  poskytnutím prostor v  objektu bývalého pivova-
ru spolku HORTUS, sdružení zahrádkářů, ke  konání výstavy 
ovoce, zeleniny a květin ve dnech 28. – 30. 10. 2017 za částku 
300 Kč za celou akci, 

•	 schválila poskytnutí prostor v  objektu bývalého pivovaru 
Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akci Čer-
nohorské šlápoty ve dnech 22.–26. 2. 2018 a Lesnickým Slaví-
nem ve dnech 12.–16. 4. 2018, za částku 300 Kč za každou akci 
a souhlasila s užitím znaku městské části na těchto akcích,

•	 souhlasila s úpravou provozní doby sběrného střediska odpa-
dů v ulici Hapalově tak, že v neděli bude středisko uzavřeno 
a po zbytek týdne zůstane provoz beze změny.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání městské rady Hledají se kuchaři a kuchařky
Školní jídelna Horácké náměstí přijme na celý úvazek 

vyučenou kuchařku s praxí. Nástup možný ihned.  
Zájemkyně mohou volat na telefonní číslo 603 278 585. 

Bc. Jaroslava Matějková, referentka školního stravování

ZŠ Novoměstská přijme do pracovního poměru na plný 
úvazek vyučenou kuchařku/ře.  

Nástup od 1. 1. 2018. Kontakt: tel. 541225349,  
e-mail: kancelar@zsnovomestska.cz.

Jitka Hrubá

Linka tísňového volání  
pro seniory je stále k dispozici

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájem-
ce o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený 
seniorům a  osobám se zdravotním postižením, zejména osa-
měle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob 
a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kola-
psu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.  

Místem pro podání žádosti o  vydání SOS tlačítka a  záro-
veň místo, kde obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální 
péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář  
uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout 
z webových stránek www.css.brno.cz. 

pondělí a středa  8:00 – 17:00 
úterý a čtvrtek  8:00 – 15:00 
pátek 8:00 – 12:00
Telefon: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfopoint@brno.cz

PoZNáMKa K PoŠTě
Vážení spoluobčané, 
jelikož se mnozí z Vás dotazují na možnost nového umístění po-
bočky pošty v Řečkovicích, dovolte mi pár řádků k tomuto tématu. 

V minulém vydání jste byli panem starostou podrobně informo-
váni o chystané výstavbě v proluce na ulici Terezy Novákové, která 
je připravována jako investice města Brna. V jednom z polyfunkč-
ních domů, které zde mají být postaveny, by mohla být nově umís-
těna i pobočka České pošty. Požadavek je jasný – výrazně rozšířený 
počet přepážek oproti stávajícímu stavu na ulici Kolaříkově a cel-
kově vyšší kapacita a úroveň poskytovaných služeb. Zároveň jsme 
si všichni vědomi, že současné umístění pošty na ulici Kolaříkově 
je pro spoustu občanů dostupnější, nepochybně též díky poloze 
na trase od konečné MHD. Jak však víte z našich dřívějších příspěv-
ků, budova pošty na Kolaříkově ulici není majetkem ani České poš-
ty, ani města Brna, ale má svého soukromého vlastníka, kterému 
Česká pošta již před mnoha lety nejen tuto svou budovu prodala. 
Stejně postupovala v celé České republice. Dostala tak do pomysl-
né pasti nejen sebe, ale bohužel i nás klienty.  Myslím, že o prozí-
ravosti tohoto rozhodnutí a jeho ekonomickém smyslu si už každý 
z Vás udělá úsudek sám. Česká pošta je tedy závislá na majiteli bu-

dovy a  jeho ochotě investovat do  rozšíření pobočky. A  to je celý 
problém stávající pobočky, a  nejen u  nás v  Řečkovicích a  Mokré 
Hoře. Dlouhá léta ze strany vlastníka budovy taková ochota zřejmě 
nebyla. Důvodem, proč se znovu k celému tématu vracím, je sku-
tečnost, že předmětná nemovitost, v níž pobočka pošty sídlí, má 
nového vlastníka. Ten zatím deklaruje, že vážně uvažuje o staveb-
ních úpravách, které by umožnily rozšíření pošty. Bude pochopitel-
ně záležet na tom, jak se dohodne s vedením České pošty, důležitá 
určitě bude výše nájmu v případě rozšíření vlastníkem. Zůstává tak 
v současnosti ve hře i varianta, že pošta zůstane na místě, kde jsme 
na ni po desetiletí zvyklí.

Mgr. René Černý, místostarosta 

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY
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V sobotu 7. října 2017 se opět uskutečnilo na radnici již tradiční 
slavnostní vítání občánků naší městské části. Starosta Mgr. Bc. Marek 
Viskot spolu s místostarostou Mgr. René Černým postupně jako nové 
občánky naší městské části uvítali 10 chlapečků a 16 děvčátek a po-
gratulovali jejich rodičům. 

Na úvod se slavnostního projevu ujal pan starosta. Rodiče uvítání 
svých ratolestí stvrdili podpisem v pamětní knize a převzali drobné 
pozornosti pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudebním vy-
stoupením žáků Základní umělecké školy Universum, sourozenců 
Jakuba a  Tomáše Smekalových. Po  završení uvítacího ceremoniálu 
se rodiče se svými dětmi i  přítomnými blízkými symbolicky vyfotili 
u kolébky. 

Věříme, že na  tento slavnostní den budou všichni přítomní rádi 
vzpomínat, a těšíme se na příští setkání s  novými občánky a jejich 
rodiči, které se bude konat na jaře příštího roku. 

Lucie Říhová

Proběhlo „vítání občánků“

Máme listopad, trochu ponurý měsíc, ve  kte-
rém slavíme svátek zemřelých, večer je brzy tma 
a  často nevlídné počasí. Kdy jindy si popovídat 
o našem řečkovickém hřbitově?

Já osobně mám hřbitovy moc ráda, rozhodně 
na mne nepůsobí nějak tísnivě, spíš poeticky a za-
jímavě. Možná je to tím, že moje babička chodila 
na hřbitov opravdu často a já ji od útlého dětství 
doprovázela. Cesta přes Tyršův park, pak do  str-
mého kopce, který vede k židenickému hřbitovu, 
zůstane živá v  mých vzpomínkách asi navždy. 
A  ještě víc si budu pamatovat vyprávění babičky 
o  jednotlivých zemřelých, například ve  kterém 
hrobě leží krásná paní s maličkou dcerkou, které 
zahynuly při jednom velkém bombardování Brna 
za ll. světové války, kde je pohřbena mladá dívka, 
která zemřela násilnou smrtí v  domě jen kousek 
od  babiččina. Jen jsem se naučila číst, tak jsem 
studovala některé náhrobky a  podle jmen a  dat 
jsem si představovala, co to bylo asi za lidi, jak žili, 
jaké měli osudy. Asi to zní pro někoho poněkud 
morbidně...

Působivé byly některé hřbitovy v  zahraničí. 
Velmi se mi líbil slavný Arlingtonský národní vo-
jenský hřbitov, kde v nekonečném zeleném tráv-
níku vyčnívají bílé náhrobní kameny, možná ještě 
více mne dojal malý vojenský hřbitov na řeckém 
ostrově Limnos, kde u jmen mladých padlých vo-
jáků byly vyryty krátké věty o smutku pozůstalých. 
Zajímavé jsou hřbitovy v Itálii, často to nejsou kla-
sické hroby v zemi, ale vysoké zdi, kam se umisťují 
urny i rakve. Tajemně na mne působí naše židov-
ské hřbitovy, to jsou pro mne nádherná muzea.

A  náš řečkovický hřbitov? Krásný, poetický, 
tím, jak se hroby utápí v  zeleni stromů, vypadá 
jako poklidné, trochu venkovské místo. Naposle-
dy jsem byla na našem hřbitově měsíc před Dušič-
kami, a i tehdy byla většina hrobů krásně uprave-
ných, opečovávaných. 

Náš hřbitov byl založen roku 1866. Je to už 
třetí řečkovický hřbitov. Nejdříve se pohřbívalo, 
jak bývalo v  těch dobách běžné, kolem farního 
kostela svatého Vavřince (zmiňovaného poprvé 
roku 1338). Toto pohřební místo bylo využíváno 
dlouho, až do roku 1804, pak byl severněji založen 
nový hřbitov nad zámeckou zahradou. Ten fun-
goval přes 60 let, ale když se po prusko-rakouské 
válce dostali do Řečkovic ranění a nemocní vojáci, 

kteří zavlekli mezi obyvatelstvo choleru, nastaly 
obavy majitelů panství o vlastní zdraví. A nebyly 
to obavy neopodstatněné. V Brně se první případ 
cholery objevil již 4 dny po příchodu pruských vo-
jáků a nemoc nakonec zabila jen na Moravě okolo 
50 000 lidí, tedy více než válka samotná. A tak se 
tehdejší majitelé řečkovického zámku, šlechtická 
rodina Schindlerů, rozhodli věnovat farnosti po-
zemek na  nový, vzdálenější hřbitov. Není divu, 
dosud se pohřbívalo prakticky jim pod okny. 
Nový hřbitov se nacházel ještě severněji od  kos-
tela a zámku na kopci nad Řečkovicemi. Ač vznikl 
jako hřbitov cholerový, pohřbíváme v těchto mís-
tech dodnes. Upomínkou na toto smutné období 
našich dávných spoluobčanů je kříž, který stojí 
na průsečíku dvou hlavních hřbitovních cest.

Hřbitov byl v  minulosti několikrát rozšiřován, 
poprvé na svátek Všech svatých roku 1908, pozdě-
ji po l. i ll. světové válce. Roku 1957 zde byl založen 
urnový háj a  v  70. letech minulého století opět 
došlo ke  zvětšení hřbitova. Naposledy byl rozší-
řen v  roce 2001, znovu na  svátek Všech svatých, 
kdy byla do provozu uvedena i opravená márnice. 
Hřbitov se tak rozrostl na téměř 4 500 hrobů.

Pro zajímavost ještě doplním, že od 30. let mi-
nulého století se u hřbitova v místech bývalé štěr-
kovny nacházela nuzná dělnická kolonie Úlehle. 
Dnes je hřbitov obklopen moderní zástavbou.

Mimo rodinné hrobky Schindlerů najdeme 
na hřbitově mnohé hroby, kde odpočívají lidé se 
zajímavými osudy, které stojí za zmínku. Ráda se 
k tématu řečkovického hřbitova ještě vrátím.

Mgr. Dana Malíková

krátce z historie... řečkovický hřbitov
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na kus řeči s ing. Janem klEMEntEM

Ing. Jan Klement je vedoucí Oddělení životního prostředí 
ÚMČ. Tento sympatický chlapík s rozvinutým smyslem pro hu-
mor má už řadu let na starosti péči o zeleň, čistotu veřejných 
prostranství nebo opravy chodníků. 
Pamatuji Vás na  úřadě už od  roku 2002 jako zkušeného 
zaměstnance, takže jste tady začal pracovat už dřív. Vzhledem 
k  Vašemu věku mě napadá, jestli jste přímo ze školy nešel 
pracovat do Řečkovic na radnici?

Ale kdepak. I když by bylo bezpochyby krásné strávit celé 
mládí v úřadu, něco jsem zkusil již předtím. K mé průpravě se 
řadí projektování pozemkových úprav či podpora prodeje ze-
mědělské techniky. Rád vzpomínám i na to, jak jsem v bílém 
plášti pečoval o pacienty psychiatrické léčebny.
Na  dvoučlenné oddělení máte širokou agendu. Co vaše 
oddělení zaměstnává nejvíc?

Kromě péče o  zeleň a  čistotu komunikací jsou to opravy 
chodníků a  účelových komunikací, výběr místních poplatků 
za zábory veřejných prostranství, psaní nejrůznější vyjádření 
a odpovídání na dotazy obyvatel. Popis všech činností našeho 
oddělení by přesahoval rámec vymezený tomuto rozhovoru. 
Zcela jsem se neodpoutal ani od někdejší práce zdravotníka 
– lidem zdravotně postiženým pomáhám vyřizovat vyhrazená 
parkovací místa.
Je vcelku známou skutečností, že dle zákona nemůže bez 
povolení pokácet vzrostlý strom ani jeho vlastník. Z  čeho 
vychází tak přísné opatření, které v  podstatě jde proti 
vlastnickému právu?

Pátrat po  historii tohoto ustanovení, to by bylo vhodné 
téma na diplomku pro nějakého snaživého studenta. Bez po-
volení nebylo možné kácet stromy mimo les ani za komunistů, 
a nedivil bych se, kdyby kořeny této zásady sahaly ještě hlou-
běji. Nevím jistě, čím byl tehdejší zákonodárce veden. Jde asi 
o uznání, že stromy zlepšují klima i vzhled obydlených oblastí 
a poskytují útočiště dalším živým tvorům, a měly by tedy být 
chráněny i na soukromých pozemcích. Podotýkám ale, že toto 
zákonné omezení neplatí ve všech případech.
Jak se rozhoduje o kácení stromů v podmínkách naší městské 
části?

Jde-li o stromy na pozemcích města Brna, oficiální žádost 
o jejich kácení podává starosta po projednání v komisi život-
ního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku. O tom, zda 
kácení povolit, pak rozhoduje naše oddělení, v tu chvíli jedna-

jící nikoli za městskou část, ale za stát. Tlak na kácení stromů 
ze strany některých obyvatel je dost silný, mezi nejčastějšími 
jejich argumenty bývá stínění a opad listí. V době, když byla 
velkým tématem ptačí chřipka, dokonce jeden člověk poža-
doval vykácení stromů v okolí svého bydliště s odůvodněním, 
že na nich sedí ptáci. Už nás prošetřoval i úřad ombudsmana 
na podnět jedné paní, jejíž lidské právo na zdravé životní pro-
středí jsme podle ní porušili zamítnutím pokácet krásné zdra-
vé javory kvůli stínu, který vrhají. Jiní lidé oproti tomu dokážou 
tvrdě bojovat i za neperspektivní a nebezpečný strom.
Mnohé městské části využívají nezaměstnané na tzv. veřejně 
prospěšné práce. V  centru Brna bývají vidět lidé v  reflexních 
vestách, jak uklízejí ulice. Jak je to v naší městské části?

Sporadicky jsme dříve využívali trestance, ale zkušenosti 
nebyly nejlepší – někteří dokonce raději zvolili vězení, než aby 
se podíleli na zkrášlování Řečkovic a Mokré Hory. Problémem 
je i nedostatečné zázemí, nutnost na tyto lidi neustále dohlí-
žet a vymýšlet jim práci. Každopádně by se to neobešlo bez 
dalšího pracovníka, který by se o ně staral. Všechny pravidelné 
a důležité činnosti máme nyní pokryté smluvně. 
Mám s  Vámi spojenou asi 15 let starou, vcelku úsměvnou 
vzpomínku. Všiml jsem si, že Vaší malé kanceláři tehdy 
dominoval velký květináč, ve  kterém byla nějaká velká, 
totálně suchá a  mrtvá pokojová rostlina. Trochu jsem Vás 
tenkrát popíchl, že Vám taková zdechlina v  kanceláři nedělá 
dobrou vizitku, tak jste dal květináč pryč. Inu kovářova kobyla 
chodí bosá. Jak to máte doma, jste obklopen květinami, 
relaxujete ve vymazlené zimní zahradě a od jara do podzimu 
se za domem hrabete v hlíně? Něco mi říká, že ne.

Tak to Vám tedy pěkně děkuji, to nám děláte mezi lidmi hez-
kou reklamu. Ale tipujete správně, nejsem zahrádkář a zdroje 
životní radosti čerpám jinde a  jinak. To, co jste tak nešetrně 
zmínil, se na našem oddělení může ovšem stát maximálně jed-
nou za deset let.
Jednou jste mě překvapil v  centru Brna, kde jste jako 
dobrovolník sbíral podpisy na  podporu vězněného čínského 
disidenta. Kde se ve Vás bere taková angažovanost?

Kdeže loňské sněhy jsou, tento aktivismus ze mne již vypr-
chal a  páchání dobra jsem omezil. Ale v  případě, který zmi-
ňujete, jste i Vy svým podpisem přispěl ke  zdárnému  konci, 
ten disident byl z vězení propuštěn. Snad Vás to teď zahřálo 
u srdce.
Vzpomínám si na Vaši dovolenou ve Vietnamu. Byla to tenkrát 
výjimka, nebo rád cestujete do exotických zemí?

Ani jsem netušil, že na Vás můj výlet tak zapůsobil, fotkami 
jsem se nikde nechlubil, vlastně jsem ani nic nevyfotil. Jako 
muž úřadu svého dbalý jsem ovšem i tam sledoval, jak se ji-
hovýchodoasijští kolegové starají o zeleň a čistotu ulic. Jinak 
moc do  dálek necestuji, snad jen samotářský výlet na  Sibiř 
stojí za zmínku. A pokud by se to dalo označit za exotiku, tak 
jsem navštívil pár romských osad na východě Slovenska. Čas-
těji byste mě však vystopoval při popojíždění po Francii a Itálii, 
spojeném s ochutnávkou jejich dobrých červených vín.
A  to je možná ta medicína, z  které čerpáte svůj optimismus 
a humor. Díky za rozhovor a držte si svůj životní nadhled.

S Janem Klementem si povídal Oliver Pospíšil
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„o holčičcE, ktErá sE JEště nEnarodila“
 V  rámci cyklu „Maminko, tatínku, pojďte se mnou na  pohádku!“vás  

srdečně zveme na představení „O holčičce která se ještě nenarodila“ v podání 
divadla Víti Marčíka. Pohádka bude uvedena ve Sboru Páně CČSH,Vážného 6, 
a to v neděli 12. 11. 2017 v 16.00 hod. Příběh je o touze dědečka po vnučce, 
o oslu ABRAHAMOVI, koníku APAČOVI a o STROMU ŽIVOTA, co mluvil o SVĚ-
TĚ VIDITELNÉM A NEVIDITENÉM, a taky o NEBI. Pohádka vhodná pro všechny, 
kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání.

Název pohádky „O holčičce, která se ještě nenarodila“ může  hlavně v nás 
dospělých vyvolávat různé představy o obsahu příběhu. Obavy z ožehavosti 
tématu však nejsou na místě. I když je celý příběh o smrti blízkého člověka, 
tedy věci, o níž se před dětmi nemluví, v pojetí herce Víti Marčíka není smrt 
děsivá, ale naopak přirozená a klidná. Víťa Marčík dětem prostě vypráví příbě-
hy o prarodičích, rodičích a dětech, o důvěře, která mezi nimi panuje, o dět-
ských radostech a snech, pozemském světě a věčném koloběhu života, a to 
i navzdory zániku jednotlivce.

Představení se s půvabem a křehkostí dotýká tématu, před nímž naše spo-
lečnost vědomě zavírá oči. A to i přesto, že se týká každého. Přirozená smrt 
přece k životu patří stejně jako zrození. A čím více se o ní bude mluvit, a to 
i s dětmi, tím méně se jí budeme bát. I když je pohádka  určena hlavně dětem, 
tak právě tato určitě i dospělým divákům.
Délka představení: 45 min. Doporučený dar při vstupu: 50 Kč.
Po představení bude následovat výtvarné tvoření: výroba a zdobení svíček.

 „bEtléM anEb Putovánbí Za hvěZdou“
Blíží se doba adventu a my vás jako každý rok zveme na pohádku s vánoční 

tématikou. Pro letošní rok jsme vybrali příběh v podání divadla Koráb: „Betlém 
aneb putování za hvězdou“. Pohádka bude uvedena ve Sboru Páně CČSH Váž-
ného 6, v sobotu 2. 12. 2017 v 16.00 hod.

Vánoční inscenace „Betlém aneb Putování za  hvězdou“ je adaptací  
klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Mesiáše. 
Délka představení: 45 min. Doporučený dar při vstupu: 50 Kč.
Po představení bude následovat adventní tvoření.

Zveme vás také na další akce pořádané naší náboženskou obcí  
a klubem Jonáš:
9. 11. 2017 v 17.00 hod.  Lampiónový průvod na sv. Martina
5. 12. 2017 v 17.00 hod. – Mikuláš, příběh a nadílka

Těšíme se na vás.
Mgr. Šárka Chytilová,  

farářka náboženské obce

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádky!

MaLÍŘ PoKoJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

INSTaLaTÉRSKÉ a STaVEBNÍ PRáCE. Tel.: 737 084 998

INSTaLaTÉRSKá firma nabízí práce voda, topení i menšího 
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181

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! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz

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

DoPRaVa PRo SENIoRY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

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

Mateřská škola Malý strom, Žilkova 40a, Brno-Řečkovice HLEDá  
PaNÍ Na VEČERNÍ ÚKLID od 17:30 do cca 19:30 pondělí až pátek.  
Plat 100 Kč/hodinu. Více info: 608 050 806 nebo malystrom@email.cz.

PRoNaJMU garáž na Mokré Hoře 5 min od MHD. Tel: 724 336 214   
volat po 19 hod.

PRoNaJMU garážové stání v objektu Uprkova 2, Tel. 739 600 212

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

*DoPŘEJTE PÉČI SVÝM NoHáM* navštivte pedikérské studio  
na ulici Měřičkova 18 a nechte se hýčkat!  Objednávky přijímám  
kdykoli na čísle 774 688 575 *TěŠÍM SE Na VáS*

EXKLUZIVNÍ PRoDEJ prostorného bytu 4+kk, 92 m2 + zděný sklep. 
Lukrativní lokalita Brno - Královo Pole. Tel: 601 170 370.

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

ÚČETNÍ-nabízím vedení účetnictví a daňové evidence pro  
živnostníky a menší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH, daňových 
přiznání i kontakt s úřady. Spolehlivě a za rozumné ceny.  
Tel.: 607 646 302

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

VáNoČNÍ stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč, 
smrk 450 Kč, výška 160 - 200 cm, Tel: 702 909 454

PŘIJMEME pracovnici na úklid v ÚSP Brno-Řečkovice i na pol. úvazek.                      
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Informace na tel. 603 841 497

DoUČUJI/VYUČUJI angličtinu a francouzštinu všechny věkové kat.,  
vč. prázdnin podle domluvy. Opravuji úkoly. Mám VŠ vzdělání v oboru 
+22 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, Tel. 775 104 820

HLEDáM paní na úklid v rodinném domku, cca 3 hod. týdně  
dle dohody, 90 Kč/hod. Tel: 602 770 978

PlacEná inZErcE
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akce připravované v DDM Frikulín
adventní dílna - Věnce: 24. 11. pátek, čas: 16:00-19:00 hodin,  
cena: 100 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě.
Tradiční i netradiční adventní věnce a výroba adventního kalendáře. 
S sebou: základ na věnec, stojánky na svíčky. K dispozici budou větve 
a ozdoby vlastní výroby, mašle.
Vánoční jarmark na Frikulínu: 2. 12. sobota, čas: 14:00-18:00 hodin, 
vstupné dobrovolné, vánoční dílna 25 Kč/stanoviště. Přijďte se 
předvánočně naladit, děti budou vyrábět ozdoby, přáníčka, upečeme 
si cukroví, uděláme karamelová lízátka. Připravené je občerstvení pro 
děti i dospělé a na stáncích na vás čeká vánoční inspirace.
Mikulášská s Klubem Frikulín – My se čerta nebojíme: 5. 12. úterý, 
čas 9:00-12:00 hodin, cena 100 Kč/dítě, v ceně program a drobný 
balíček pro děti. Čekají vás stanoviště jako Andělská pošta, Čertovská 
čokoládovna a Mikulášské povídání. Netradiční setkání s kouzelnými 
postavami.
Dílnička pro maminky: 8. 12. pátek, čas 15:00-19:00 hodin,  
cena 80 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě. 
Ozdoby z ovčího rouna, plsti i látek -  zábavné šití a plstění. 
Program je zajištěn i pro děti. 
Sladká adventní dílna - cukroví na poslední chvíli: 15. 12. pátek, 
čas 16:00-19:00 hodin, cena 150 Kč/dospělý, 50 Kč/dítě. Vyzkoušíme 
nové recepty, zdravé varianty cukroví, ale i klasické perníčky nebo 
vanilkové rohlíčky. 
Vánoční ladění s Klubem Frikulín: 21. 12. čtvrtek, čas 9:00-12:00 
hodin, cena 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě. Koledy, zdobení stromečku, 
pečení vánočky, vánoční punč a dárečky na poslední chvíli.

Klub Frikulín stále přijímá nové děti
•	 Dopolední	program	pro	děti	od 2	do 5	let
•	 Individuální	přístup
•	 Malý	kolektiv
•	 Pestrý	program
•	 Zahrada	a hřiště	k dispozici
•	 Otevřené	hodiny	pro	rodiče	a děti	formou	seznámení	se	 

s programem, prostředím a lektory
•	 Přijatelná	cena	formou	permanentek
•	 Otevřeno	od 7:00	do 16:00	hod.
•	 Pravidelné	výtvarné	akce	s Klubem	Frikulín	(společná	keramika,	

plstění, pečení, besídky, divadlo a výlety)
•	 Stálý	kolektiv	lektorek

Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz
Zuzana Červinková, 721 079 626, cervinkova@helceletka.cz

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

Srdečně zveme na naše akce:
KoUZLENÍ S oTISKY, pátek 10. 11, 9-14:30 hod.
Tvořivá dílna DVPP pro lektory a pedagogy, zaměřená na vánoce 
a zimu.
Místo konání: pobočka DDM  v Brně-Židenicích, Touškova 9.
Více informací a přihlášení na výše uvedeném kontaktu nebo webu.

VáNoČNÍ VěNCE, pondělí 27. 11., 18:30–20 hod.
Výroba adventních věnců z různých druhů větví (jedle, smrk)  
+ dekorace k ozdobení věnců... Věnce buď závěsné na dveře, nebo 
jako svícen. (Svíce nutno donést vlastní, stojánky na místě  
k zakoupení.)
Cena: 260 Kč plus 100 Kč za další vazbu, děti 160 Kč. Je nutno se  
předem nahlásit u lektorky. Kontakt a přihlášení + info:  
Jana Marková, markovajana@email.cz, 734 100 477. 

aDVENTNÍ VěNCE V SoBoTU, 2. 12, 9:30-12:30 hod.
Vhodné pro dospělé i zručné děti od 6 let. Výroba adventních věnců, 
viz. informace výše u podobné akce.
Kontakt a přihlášení + info:
Jana Podzemná, domino@helceletka.cz, 725 803 059.

ToČENÍ Na KRUHU pro děti od 9 let a dospělé: různé časy - viz web.
Točení s Renčou (čtvrtky nebo pátky): R. Zajíčková, 731 313 461, 
rencazaj@gmail.com.
Točení se Zorkou (dle domluvy): Z. Moudrá, 776 294 388, zora.
moudra@gmail.com.
Důležité: pokud byste rádi točené výrobky na Vánoce, je potřeba 
začít počátkem listopadu.

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

Maminky a tatínkové! Stejně jako v posledních letech 
ani letos nemusíte chodit za Mikulášem do
protože přijde i se svými pomocníky až k Vám domů!

MIKULÁŠ DOMŮ 
úterý 5. prosince 2017 
V případě zájmu neváhejte a vyplňte formulář 

ikulas co nejdříve, 
omezená.

Vítězslav Ondráček, 606

Vaši vedoucí, 10. PTO Severka, Pionýr Řečkovice

dáme na vás – Podpořte projekty  
pro řečkovice a Mokrou horu

od 1. do 22. listopadu probíhá na stránkách www.damenavas.
brno.cz finálové hlasování, které rozhodne o  10 vítězných projek-
tech participativního rozpočtu města Brna. Jsou to projekty navržené 
přímo občany, z nichž ty, které získají nejvíce hlasů, budou městem 
v příštím roce realizovány. Dne 14.listopadu bude také možné hla-
sovat osobně v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné v době od 10.00 
do 20.00 hodin.

Za naši městskou část je v soutěži 6 projektů: Chodník k par-
kovišti na ulici Žitná, Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku, 
Odpočívadlo „Náves“ na  Mokré Hoře, Revitalizace parku na  Novém 
náměstí, Socha sv. Františka z Pauly zpět na Mokré Hoře a Venkovní 
posilovna pro seniory na Novoměstské. 

Detaily projektů si můžete prohlédnout na  www.damenavas.
brno.cz. Prezentace všech finálových projektů probíhá také ve formě 
výstavy – do 9. listopadu umístěné na náměstí Svobody a následně až 
do konce hlasování na Malinovského náměstí.

Zapojte se a podpořte projekty, které se vám líbí. Hlasovat může 
každý s trvalým pobytem v městě Brně.

Iva Tůmová
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Zvěstování – pořad hudby a slova  
aneb Jaroslav tůma a Josef somr v řečkovicích

Před rokem jsme mohli ve  Sboru Páně Církve československé husitské 
v Řečkovicích vyslechnout umění pana Jaroslava Tůmy a to jako mistrovského 
varhaníka.  Tentokrát se k nám vrací, aby se představil jako vynikající interpret 
hry na cembalo. Zároveň s ním přijíždí známý herec, pan Josef Somr, aby krás-
nou hudbu doprovodil uměleckým přednesem. Oba pánové se v Řečkovicích 
představí v pořadu ZVěSToVáNÍ. 

O  tomto pořadu umělci píší: „Kombinace hudby a  slova přináší v  případě 
vystoupení Josefa Somra a Jaroslava Tůmy jednak úryvky z knihy Julia Zeyera Za-
hrada mariánská, jednak skladby pro cembalo, které svojí náladou i obsahovým 
zaměřením konvenují s dobou Adventu. Zeyer ve své knize podává zvěst o životě 
Kristově způsobem, který osciluje od románové epičnosti k okamžikům ryzí poe-
tičnosti. Byť se jedná téměř o báseň v próze, děj je místy velmi napínavý. Čtenář, 
či v daném případě posluchač, je vtažen do děje líčením událostí notoricky zná-
mých. Přesto je však prožívá nově, už jen kvůli autorově schopnosti vybočit z běž-
ně zažitých popisů děje a díky básnivé fabulaci událostí popsat vše i na základě 

vyprávění obsažených v knihách apokryfních, kte-
ré nejsou součástí Nového zákona. Pořad uváděný 
pod názvem Zvěstování se věnuje setkání Marie 
a Alžběty, pochybnostem Josefovým i mnoha dal-
ším okamžikům, které úzce souvisí s  Adventem. 
Hudba starých mistrů v podání na cembalo - ko-
pii historického nástroje doby barokní, dokresluje 
snivou atmosféru Zeyerova textu a zároveň přiná-
ší rozmanité hudební skladby z nejvýznamnějších 
oblastí barokní Evropy.“

Jaroslav Tůma patří ke  světové špičce in-
terpretů ve hře na varhany a cembalo. Jen jeho 
diskografie čítá již přes padesát titulů, převážně 
sólových. Je žádaným interpretem nejenom 
v  České republice, ale i  v  Evropě. Působí jako 

docent Hudební fakulty AMU v Praze a v současnosti je velmi často zván do  
porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží.

Josef Somr v  roce 1956 absolvoval brněn-
skou JAMU, dva roky hrál v  Českém Těšíně, tři 
roky v brněnském Divadle bratří Mrštíků a čtyři 
roky v Pardubicích (1961 až 1965). V roce 1965 
se stal členem pražského Činoherního klubu 
a v srpnu roku 1978 přešel do činohry pražské-
ho Národního divadla. Zde působil až do  roku 
2001, kdy angažmá ukončil. V  současné době 
je k vidění ve čtyřech inscenacích Divadla Viola. 
V roce 2001 obdržel za hlavní roli v představení 
The Gin Game v  pražském divadle Viola Cenu 
Thálie. V roce 2005 obdržel z rukou českého pre-
zidenta za svou celoživotní práci medaili Za zá-
sluhy. V roce 1987 mu byl udělen titul zasloužilý 
umělec.  V  roce 2012 získal Českého lva 2011 
za mimořádný přínos české kinematografii, 29. března 2014 mu byla udělena 
Cena Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

Koncert s uměleckým přednesem ZVĚSTOVÁNÍ bude uveden dne 1. 12. 
2017 v 19:00 hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6 v Brně-Řečkovicích.

Přijměte proto naše pozvání k tomuto uměleckému počinu, v naší městské 
části ojedinělému. 

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149 nebo 
e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného daru, doporu-
čená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum 
křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša 
farář CČSH, spolek Verbum et musica

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

ŽákovskÝ vEčEr v 18.00 v sále školy 
8. listopadu   |   21. listopadu 

Na sklonku prázdnin nás navždy opustil bratr Karel Procházka, skautským 
jménem Hockay.  V  úterý 5. září se do  řečkovického kostela přišli rozloučit 
s  touto legendou řečkovického skautingu rodina, skautky, skauti a  široká 
veřejnost.

My, řečkovičtí skauti, jsme br. Hockaye vnímali především jako člověka, 
který se od začátku devadesátých let velkou měrou podílel na znovuobnovení 
našeho řečkovického skautského střediska. S  úsměvem vždy vzpomínáme, 
jak jsme jako malí skauti někde podpalovali „na černo“ bez dovolení ohníček 
a ten, kdo hlídal, zda někdo nejde, hned hlásil „Pozor, blíží se „Hokejka“,“ což 
byl mírně zesměšňující signál, že přichází ten, který s jakoukoli nepřístojností 
zatočí. Všichni jsme k  němu měli opravdu veliký respekt. Mnohdy teprve 
po  letech, v  dospělosti, jsme dovedli ocenit, jakou důležitost jeho osoba 
na táborech měla.

S  přelomem tisíciletí bylo na  Hockayovi znát, že jej intenzivní nejen 
skautský život již vyčerpává. Stal se tak rádcem všech, kteří připravovali tábory 
a ceremoniály, a často jsme za ním chodili si o věcech promluvit domů, kde 
nám v přátelské atmosféře, kterou ladila i jeho manželka a dcera Dana, vždy 
rád poradil a byl zvědav, co je ve středisku nového, a měl radost z toho, že jeho 
řečkovických skautů je už skoro tři sta.

Br. Hockay byl velmi aktivní i mimo působení v našem středisku – více jak 
patnáct let byl jedním z hlavních organizátorů akce Betlémské světlo a podílel 
se na vzdělávání dnešních skautských vůdců po celé republice.

Za své činy obdržel mnoho vyznamenání, z nichž poslední a nejvýznamnější 
– Řád stříbrného vlka získal před několika lety na stejném místě, na kterém se 
nyní konal smuteční obřad.

Jiří Libus,  
vedoucí řečkovického skautského střediska

Zemřel br. ing. karel Procházka „hockay“

Hockay s vlčaty – foto Jan Bořecký

vítání občánků v roce 2018
V  následujícím roce 2018 se v  sobotu 19. května opět uskuteční 

v  zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého  
náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom 
na  této slavnostní akci přivítali děti narozené v  letošním i příštím roce 
s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit do 20. dubna 2018  
u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), telefon: 541 421 747,  
e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ
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Pokud nepatříte mezi VIP a prezidenti včetně ministrů si u vás denně ne-
podávají kliku, stane se vám za život snad jedinkrát, že se setkáte tváří v tvář 
s člověkem, jehož životní příběh znáte z novin časopisů a knih, možná lépe, 
než ho zná on sám. Aspoň jak jste si až dosud mysleli.  Moci si však s tímto člo-
věkem podat ruku, vyslechnout si jeho vyprávění nefiltrované a pokládat mu 
otázky, které vás mimořádně zajímají a na které se ho dosud žádný reportér 
nezeptal, považuji za ohromné štěstí. A já jsem to štěstí měl.

Ve středu 11. října 2017, v předečer zahájení výstavy Rytíři nebes, věnova-
né československým letcům bojujícím v řadách RAF za druhé světové války, 
jsem využil příležitosti setkat se v komorním okruhu posluchačů s legendár-
ním pilotem izraelského letectva majorem Hugem Maromem. 

To setkání proběhlo na  půdě Židovské obce Brno, a  protože jsem byl 
na besedě včas, seděl jsem v první řadě přímo naproti Němu. Byl jsem, infor-
mován s předstihem médii, připraven snad na všechno. Přesto jsem nevěříc-
ně poslouchal a zíral. Že je Hugo Marom (původním příjmením Meisl) rodilý 
Brňan, jsem věděl. Věděl jsem i další podrobnosti, že však i po 60 letech živo-
ta v Izraeli bude hovořit krásnou češtinou bez cizího akcentu, jsem nečekal. 
Jeho slovní obraty, stavba vět a celých souvětí by byly lahůdkou pro každého 
češtináře.  Poté, co zasedl Hugo Marom za čestný stůl k mikrofonu a po jeho 
představení publiku, začal nás seznamovat se svým neobyčejným životem. 

Jen pro ty, kteří neznají osudy Huga Maroma, je ve stručnosti prozradím. 
Narodil se v roce 1928 v Brně na dnešní Jarošce v domě č. 15. Jeho otec byl 
známý brněnský zlatník, po první světové válce, kterou prožil jako ruský legi-
onář, sloužil jako voják na Podkarpatské Rusi. Spolu s Tondou Sekalem z naší 
Mokré Hory. V Meislově rodině se hovořilo výhradně česky. Po smrti staršího 
bratra Kurta dostali Hugo i jeho mladší bratr Rudolf do rodiny jako adoptiv-
ního bratra křesťanského sirotka Pepíka Kamarýta.  V roce 1939 na naléhání 
rodičů odjeli Hugo a Rudi s transportem Nicolase Wintona do Británie. Adop-
tivní syn Josef byl nacistickými úřady manželům Meislovým odebrán a  oni 
sami nedlouho poté zahynuli v koncetráku.

Jako neplnoletý nemohl se Hugo dostat k vysněnému letectvu, po kterém 
od dětství toužil. Krok k naplnění jeho snu přišel až ke konci války, kdy se stal 
ještě v Británii leteckým kadetem. Válka skončila a Hugo se spolu s bratrem 
vrátil do ČSR a zamířil do Brna. Na Mokré Hoře se setkal s panem Sekalem, 
který těsně před transportem Meislových do Mauthausenu stačil na zahradě 
svého domu zakopat a před Němci ukrýt nejdůležitější majetek Meislů. Oba 
chlapci vše ukryté, včetně rodinné korespondence a dalších dokumentů, beze 
zbytku obdrželi.

V poválečném Československu vystudoval Hugo průmyslovku a začal stu-
dovat na  technice, v  Olomouci dokončil letecký výcvik, a  když v  roce 1949 
zazněla výzva prvního izraelského premiéra Ben Guriona o  pomoc nově 
vzniklému Státu Izrael, neváhal Hugo a přihlásil se jako letec do bojů za jeho 
existenci. Účastnil se i organizace transportů vojenského materiálu ze žatec-
kého letiště v západních Čechách do Tel Avivu. Ještě v Olomouci se seznámil 
se svojí pozdější manželkou, se kterou pak v nové vlasti založil rodinu.

S  výjimkou války proti Libanonu v  roce 1982 zúčastnil se Hugo (nyní již 
nositel hebrejského příjmení Marom = nebesa) jako letec všech válek proti 
arabským nepřátelům. V té první pouze jako pilot pozorovacího Piperu. Záslu-
hou Huga Maroma byla následně zřízena 110. letka nočních stíhačů, vybave-
ná z Francie zakoupenými dvoumotorovými Mosquity. Hugo bojoval i ve dru-
hé arabsko-izraelské válce o Suez v roce 1956. V šestidenní válce v roce 1967 
zásoboval jako pilot vojenského transportního letectva izraelské tanky Ariela 
Šarona na východním břehu Suezu. Ty tehdy stály již na dohled od Káhiry. Zú-
častnil se jako 45letý letec v říjnu 1973 války na svátek Jom Kipur znovu jako 
pilot bombardovacích a zásobovacích leteckých sil.  Ve válečném mezidobí 
jako vystudovaný letecký technik (studia dokončil ve  Velké Británii) založil 

a vedl firmu zabývající se výrobou letadel, jejich vybavením, ale i projektová-
ním a stavbou letišť. 

Poutavé vyprávění se zdánlivě blížilo ke  konci, Hugo Marom odpovídal 
na  poslední dotazy z  publika, když tu se jeden z  posluchačů, Ing.  Roman 
Gronský, zvedl a vyzval pana Maroma: „A tak nám teď Hugo řekni, jak to bylo 
tenkrát v té Biafře.“ 

A já jsem vyslechl snad nejsilnější příběh lidství a odvahy za celý svůj život.
Tehdy na konci šedesátých let měl Hugo Marom díky své profesi a kontak-

tům ve  světě možnost seznámit se s  tragickým osudem obyvatel východní 
části Nigérie, ve které po vojenském puči byla vyhlášena nezávislá křesťanská 
Republika Biafra. Jak to v Africe bývá časté, vyhlášení nového státu bylo spo-
jeno s  lokální válkou a  etnickou čistkou ze strany původního státu. V  Nigé-
rii při ní byly vyvražděny prakticky veškeré dospělé generace tamních Igbů. 
Nové Biafře vyjádřila sympatie a částečně poskytla pomoc Francie, Portugal-
sko a Jižní Afrika. Ostatní svět včetně SSSR, jeho satelitů i Velké Británie spolu 
s  Izraelem stál na straně centrální vlády v Abuji. Nigérijské agresi a blokádě 
Biafry padlo tenkrát za oběť několik milionů obyvatel, desítky tisíc, zejména 
dětí, byly soustředěny do jednoho místa a odsouzeny k smrti hladem. Tehdy 
si Hugo Marom uvědomil, jak se situace těchto dětí podobá osudu židovských 
dětí a jeho samého před třiceti lety v Hitlerem okupované Evropě.

Bylo mu jasné, že jako občan Izraele vysoce riskuje, nicméně se bez od-
kladů vydal do USA, kde měl řadu osobních přátel v americké armádě a bě-
hem několika dní získal za  symbolickou částku jednoho dolaru zapůjčení 
pěti čtyřmotorových vojenských Boeingů C 97, upravených pro transportní 
účely. Za  pomoci Švýcara Kurta Herzoga z  Mezinárodního červeného kříže 
získal od této organizace potraviny a základní zdravotnické a životní potřeby 
pro biaferské sirotky. Maromovy boeingy, nyní již se znaky Červeného kříže, 
s  americkými a  izraelskými letci a  mechaniky vybavenými  pasy Červeného 
kříže, vytvořily během několika týdnů letecký most ze sousedního afrického 
Dahomey do obklíčené Biafry. Tam vozily potraviny, při zpáteční cestě na pod-
lahách přikurtované biaferské děti. Celkem jich takto Hugo Marom se svými 
přáteli zachránil přes 30.000. Protože aktivita Huga Maroma byla v  rozporu 
s tehdejší politikou Izraele, zůstala v přísném utajení až do nedávné doby, kdy 
ji poprvé zveřejnila sama oficiální nigérijská místa.

Co k tomu více dodat? 
Podobně jako sir Nicolas Winton ani Hugo Marom se svým nanejvýš hu-

manitárním činem nikde nechlubil a ani nechlubí. Nebýt zmíněné výzvy z pu-
blika, asi bychom se o něm nedověděli. Stejně tak bychom se zřejmě nedově-
děli, že autory ideového návrhu na památník dětských židovských transportů 
z  Prahy do  Británie, umístěný na  Hlavním (dnes už zase Wilsonově) nádraží 
v Praze, je dílem Huga Maroma a  jeho dcery. Replika dveří historického va-
gonu, nesoucích na  vnitřní straně okna otisky loučících se dětských dlaní, 
na zevní straně pak dlaní jejich rodičů, hluboce zapůsobí. Rozhodně víc než 
původně zamýšlená postava sira Nicolase Wintona. 

Dnes žije Hugo Marom s rodinou v Tel Avivu a věnuje se klenotnictví, tra-
dičnímu řemeslu v  rodině brněnských Meislů. Dodnes má československé 
(dnes už tedy české) občanství a  Českou republiku považuje za  svoji vlast, 
stejně jako Izrael. A Brno za své město.

Ivan Koláčný 

sEtkání sE Živou lEGEndou

Štefan ŠTEMPEL 80 let

Zdeňka PRAVEČKOVÁ 94 let
Bohunka SADOVSKÁ 94 let
Zdeněk FOLTÁN 92 let
Věra GROLIGOVÁ 92 let
Marie VEČEŘOVÁ 90 let
Antonie JÁROVÁ 85 let
Miroslava NOVÁČKOVÁ 80 let
Luboš PETRUŠKA 80 let
Jan MOUTELÍK 80 let
Margita ADÁMKOVÁ 80 let
Jaroslav MARKUS 80 let

všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

Jubilanti – září 2017

Jubilanti – říjen 2017
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Vážení přátelé,
před 60 lety se začala psát novodobá historie Českého zahrádkářského svazu. 
Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholily 5 . až 8. října na olomouckém 
výstavišti Flora. Na výstavišti Flora se souběžně uskutečnila mezinárodní vý-
stava ovoce EUROPOM 2017, poprvé ve své historii v zemi bývalého východo-
evropského bloku. Uskutečnil se tu i zábavný den časopisu Zahrádkář, jejž se 
zúčastnily známé osobnosti i zakladatelé zahrádkářské komunity. Uskutečnily 
se i odborné přednášky na téma starých regionálních odrůd ovoce i nejno-
vějších odrůd.

V  Brně se uskutečnila výstava zahrádkářů a  vinařů z  brněnské oblasti 
ve Starobrněnském pivovaru na Mendlově náměstí.

Zahrádkáři Hortusu zorganizovali výstavu ovoce, zeleniny a květin 28. až 
30. října v sále pivovaru v Řečkovicích. Výstavu provázely výtvarné práce dětí 
z MŠ Kárníkova.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Řečkovice-Úlehle 
vytváří od roku 1980 pro 50 řečkovických rodin kultivované využití volného 
času. Zahrádkáři svépomocí vybudovali osadu ze zanedbaného území, ne-
obhospodařovaného zemědělskými podniky, a uzavřeného Svitavskou radi-
kálou.

O zlepšení podmínek zahrádkářské činnosti a zajištění udržitelného stavu 
životního prostředí v této oblasti Řečkovic pro zahrádkáře Českého zahrádkář-
ského svazu a zahrádkáře na soukromých i obecních pozemcích hodně usiluje 
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

V  posledním období zahrádkářské osadě velmi pomohla místní radni-
ce zbudováním zpevněné cesty od  Bratří Křičků k  osadě. Cestu využívají i 
soukromí zahrádkáři. Na procházky tam chodí řečkovické rodiny s  kočárky, 
dětmi. Sportovci využívají cestu k běhání, jízdě na kole.

Za zahrádkáře Řečkovice-Úlehle 
Ing. Petr Maršál

šedesát let organizovaného zahrádkáření v čr

Pořad pro děti na radnici
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci 

s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE  
připravila zábavný pořad pro děti  

„Zašeptej krutidráb. . . . . . .  a poletíme do afriky“.  
Pořad v délce asi 60 minut je určen pro děti ve věku 3–9 let.  
Zážitkový program přiveze divadlo kača a kača dne 27. 11. 
2017 v 16 hod. do sálu zastupitelstva na řečkovické radnici.  

Pro děti jsou připraveny malé dárečky a budou i balónky.  
Tak přijďte.

JUDr. Jana Otevřelová  

Základní školaZákladní škola
Brno,  Horácké nám. 13Brno,  Horácké nám. 13

Den otevřených dveříDen otevřených dveří
na pracovištíchna pracovištích

Horácké nám. 13 i Uprkova 1Horácké nám. 13 i Uprkova 1

● 8.00 – 12.00 prohlídka obou 8.00 – 12.00 prohlídka obou 
pracovišť včetně možnosti pracovišť včetně možnosti 
návštěvy výukynávštěvy výuky

● 12.00 – setkání s ředitelkou 12.00 – setkání s ředitelkou 
školy na Horáckém náměstí, školy na Horáckém náměstí, 
informace o systému výuky, informace o systému výuky, 
daltonském vzdělávání daltonském vzdělávání 
a výuce v jednotlivých a výuce v jednotlivých 
předmětech předmětech 

● 16.00 – setkání s ředitelkou 16.00 – setkání s ředitelkou 
školy na Horáckém náměstí školy na Horáckém náměstí 
a prohlídka školy pro a prohlídka školy pro 
zájemce, kteří nemají zájemce, kteří nemají 
možnost dopolední návštěvymožnost dopolední návštěvy

● Odpoledne je možnost Odpoledne je možnost 
nahlédnout i na trénink nahlédnout i na trénink 
sportovců školysportovců školy

pořádá 7. 12. 2017pořádá 7. 12. 2017

další Putování brněnskÝM PodZEMíM 
s inG. alEšEM svobodou

Vy, kdo jste měli možnost vyslechnout poslední přednášku 
Ing.  Aleše Svobody o  brněnském podzemí, si jistě vzpomene-
te na  jeho slib – pokračovat dále neznámými částmi podzemí  
našeho města. Tato možnost se nyní naskýtá. S  Ing.  Alešem  
Svobodou se setkáme v  úterý 28. listopadu v  17 hodin.  
Jako obvykle ve velkém sále řečkovické radnice. 

Na setkání s vámi a vynikajícím lektorem Ing. Alešem Svobo-
dou se těší Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora.

RNDr. Ivan Koláčný

Spolek Za zdravé řečkovice
pořádá v neděli 12. listopadu 2017  

komentovanou prohlídku hřbitova v Řečkovicích.
Sraz účastníků v 14.30 hod. u hlavní brány.

Vede Ludmila Ulrichová

vakcinacE – MÝty a skutEčnost
Pozvánka na besedu s náměstkem ministra  

zdravotnictví MUDr. Romanem Prymulou
Komise sociální a  zdravotní Rady městské části Brno- 

Řečkovice a Mokrá Hora zve na besedu s náměstkem minist-
ra zdravotnictví prof.  MUDr.  Romanem Prymulou, CSc., Ph.D.   
Tématem besedy, nazvané Vakcinace – mýty a  skutečnost, 
bude problematika ochrany před nemocemi pomocí očko-
vání, která dnes veřejnost mnohdy dělí na příznivce a odpůr-
ce této metody. Přijďte si tedy dne 21. 11. 2017 v 17 hodin 
do zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice městské 
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno,  
poslechnout názory odborníka na onu oblast zdravotní péče. 

Dana Filipi, předsedkyně komise
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radnice městské části brno-řečkovice a Mokrá hora
 pořádá již tradiční akci

řečkovický 
 vánoční strom

KDY: 11. 12. 2017 od 15:00 hodin
KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PRoGRaM:
 vystoupí děti z mateřských a základních škol 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

královská 
návštěva 

v knihovně
Už se stalo dobrým zvykem, že na  začátku 

školního roku knihovna obzvlášť vítá novopečené 
prvňáčky. Nejenže se mohou v rámci akce Poprvé 
do  školy, poprvé do  knihovny až do  konce října 
zaregistrovat na rok zdarma, ale čeká je i setkání 
s  královnou Literaturou a  jejími pomocníky. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou, ačkoliv v  blízkosti 
knihovny panuje stavební ruch - královna se do-
stavila v plné kráse a přijala do své družiny 22 ma-
lých rytířů. Slavnosti se zúčastnil také pan starosta 
Marek Viskot, který svou věrnost královně Litera-
tuře obnovuje každoročně, takže je dětem velkým 
příkladem. Nás knihovnice to velmi těší.

Průběh vzácné návštěvy zaznamenaly  
Jana Paculová a Šárka Ondrušková,  

knihovnice

brněnské vánocE zahájí světelná show
Až se v pátek 24. listopadu v 17.00 hodin na brněnském náměstí Svobody slavnostně rozsvítí strom, bude 

jasné, že Brněnské Vánoce 2017 začínají.  Oficiální zahájení Brněnských Vánoc se uskuteční v 16.00 hodin. V programu 
vystoupí Mr. Swing Band, Dětský sbor Brno a rozsvícení stromu bude doprovázet světelná show.  V pátek také začnou 
vánoční trhy. Od 9 do 21.45 hodin budou otevřeny stánky na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí a překva-
pení na návštěvníky Brna a Brňany čeká v Radnické ulici.

Náměstí Svobody bude místem přátelských setkání a zábavy. Jeho středu bude vévodit Zimní bar, na pódiu bude 
připraven kulturní program a pod ním Design market. Pod stromem nebude chybět sbírka Českého červeného kříže, 
na pódiu adventní koncerty České televize, Čtení dětem nebo Česko zpívá koledy. 

Dominikánské náměstí bude pěší zónou s romantickými kulisami Nové radnice a kostela sv. Michala. Bude pro-
storem pro skvělou gastronomii a tradice spojené s betlémem, Ježíškovou poštou, zoo koutkem, charitou a jarmar-
kem neziskovek.  

Neváhejte a přijďte si vánoční atmosféru do města plného adventních světel skutečně užít.
Brněnské Vánoce 2017: 24. 11. – 22. 12. 2017

otvírací doba trhů náměstí Svobody, Dominikánské náměstí:  9.00 - 21.45 hodin
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Sportovní program na LISTOPAD:
Městský areál – Vodova a Srbská:

Fotbal – Synot Liga 
18. 11. FC Zbrojovka Brno : Teplice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz 
(fotbalový stadion v Srbské ulici)

Basketbal – ŽBL a EuroCup 
22. 11. KP Brno : Fribourg (SUI)  18:00 hod. 
25. 11. KP Brno : Nymburk  15:30 hod. 
29. 11. KP Brno : Venezia (ITA)  18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz 
(nová hala)

Volejbal – Extraliga žen 
18. 11.  VKKP Brno : Frýdek-Místek  18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz 
(nová hala)

Volejbal – Extraliga mužů 
9. 11. Brno : Karlovarsko  18:00 hod. 
25. 11. Brno : ČZU Praha  18:30 hod. 
aktuálně na: www.volejbal-brno.cz 
(nová hala)

Futsal – 1. liga muži 
10. 11.  Helas Brno : Chrudim  19:30 hod. 
24. 11.  Helas Brno : Slavia Praha  19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz 
(nová hala)

Florbal – Superliga muži 
17. 11.  Bulldogs Brno : Vítkovice  17:00 hod. 
26. 11.  Bulldogs Brno : Znojmo  17:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz 
(nová hala)

Házená – Extraliga muži 
18. 11. SKKP Brno : Hranice  17:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/ 
(nová hala)

Termínovou listinu na měsíc PROSINEC zasílejte nejpozději 
do 15. 11. na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ,  
předseda komise sportovní

kaM vyraZit Za sPortEM?

tiP MěsícE:
Volejbal – Extraliga mužů, nově v hale VODOVA: 
9. 11. Brno : Karlovarsko  18:00 hod. 
25. 11. Brno : ČZU Praha  18:30 hod.

aktuálně na: www.volejbal-brno.cz

akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci květnu 2016:

7. 11. v 18 hod. Koncert k výročí J. Matyse  
 – pořádá Klub moravských  
 skladatelů 

13. 11. v 18 hod. Žákovský koncert

21. 11. v 18 hod. oborový smíšený koncert

23. 11. v 18 hod. Koncert pro spolek VIVo

27. 11. v 19 hod. Koncert Společnosti  
 Bohuslava Martinů  
 – houslový recitál

28. 11. v 18 hod. oborový dechový koncert

30. 11. v 18 hod. oborový smyčcový koncert

Hudební koncerty se konají v sále školy,  
Palackého tř. 70 

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace

Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor
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v listopadu s vlastou švejdovou
advEntní koncErt  
v kostele sv. vavřince

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
ve spolupráci s uměleckou agentu-
rou COMMUNIO PRO ARTE pořádá 
adventní koncert v  řečkovickém 
kostele sv. Vavřince dne 12. 12. 2017 
v 18.00 hod.

Se svým repertoárem vystoupí 
Duo Lyriko ve  složení Magdalena 
Graffová a  Štěpán Graffe (oba hrají 
na  housle), které doplní Šárka Pi-
látová na  cembalo.  Zazní sváteční 
skladby italského baroka. Slovem 
bude provázet nám všem již známý 
pan Milan Klapetek.

Všichni jste srdečně zváni. 
JUDr. Jana Otevřelová

V listopadu v Galerii Na radnici přivítáme 
malířku Vlastu Švejdovou, která se předsta-
ví malou ukázkou své tvorby. Známe ji jako 
autorku kresleného humoru, přispívající 
v minulosti pravidelně do populárního časo-
pisu Dikobraz, ilustrátorku desítek dětských 
knih i učebnic. Její optimisticky laděné mal-
by a kresby dodají každému dobrou náladu, 
jsou krásně pozitivní, mají své kouzlo a pří-
běh. Nádherné obrázky, plné světla, klidu, 
pohody, navozují krásné pocity a vzpomínky 
na dětství. Také uvidíme, jak vypadá oprav-
dová víla - milá a laskavá. Víly a ženy maluje 
jako krajinu, protože krajina je úžasná, jako 
jsou ženy.

Výstava bude zahájena vernisáží – tento-
kráte výjimečně v úterý 14. listopadu v 17 
hodin - a  potrvá do  neděle 26. listopadu 
2017. Otevřena pro veřejnost bude v  pra-
covní dny od  14 do  17 hodin, o  víkendech 
od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výsta-
va je prodejní.  Galerie Na radnici, Palackého 
nám. 11, Řečkovice.

Na setkání se těší komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil, předseda komise

PoZvánky


