
ČÍSLO 7.-8.,  ROČNÍK XXV 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ČERVENEC-SRPEN 2016

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
pořádá

od 15:30  Hodové zvaní                                                           

dopoledne Stavění máje
14:00 Vyzvednutí hlavní stárky
15:00  Slavnostní průvod stárků                                                            

Předání hodových práv stárkům
16:00 Úvodní tanec v podání stárků
16:30 Zdounečanka
18:00 Beseda v podání stárků
18:30 Zdounečanka  
22:30 kapela Stereo
23:59 Ukončení zábavy
02:00 Uzavření areálu

10:00 Slavnostní mše v hodovém areálu
15:00 Zahájení nedělní hodové zábavy
   Beseda v podání stárků
16:00  Dětská odpolední diskotéka 

s Karlem Hejlem plná 
tancování, zpívání a soutěží
 o sladké ceny /malé pódium/   

16:00 Vinařští romantici
17:00 Zdounečanka
19:00 Vystoupení stárků
19:30 Ukončení hodů za účasti stárků
20:30 Uzavření areálu

Koníci a dětské atrakce za radnicí.

Předprodej vstupenek od 27. 7. do 5. 8., v pondělí a středu 
od 8:00 do 17:00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 hod., 

na podatelně úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Moderuje: Zdeněk Junák – herec Městského divadla Brno 

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

Pátek 5. 8. 2016  

Sobota 6. 8. 2016 Neděle 7. 8. 2016

Pátek 5. 8. 2016  Pátek 5. 8. 2016  

pořádápořádá

5.- 7. srpna 2016

.
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Vážení spoluobčané,
ve středu 22. června se velká zasedací místnost 
radnice zaplnila při příležitosti konání veřejné 
debaty k  návrhu revitalizace Palackého ná-
městí. Předmětem jednání byla studie zpra-
covaná Ing.  Zdeňkem Sendlerem z  Atelieru 

zahradní a krajinářské architektury. Tato studie měla za cíl koncepčně 
zpracovat celý prostor Palackého náměstí, jak bylo přislíbeno na před-
chozí debatě k této lokalitě. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože 
bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, kte-
ré by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dět-
ské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a par-
ková zeleň) to byla i velice potřebná funkce tzv. dopravy v klidu - čili 
parkování. Ing.  Sendler na  úvod představil svůj návrh řešení celého 
prostoru. Následující diskuse probíhala ve věcném duchu. Povětšinou 
bylo oceňováno ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové 
plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na mís-
tě bývalé hasičky. Zajímavý je také návrh sjednotit dlažbu na  silnici 
vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat ce-
lému prostoru jednotný ráz. Po odevzdání dopracované studie bude 
následovat zadání projektové dokumentace, která nastíní i předpoklá-
dané náklady na celou stavbu. 

Také letos pokračujeme v pracích zahrnutých mezi projekty rege-
nerace panelového sídliště. Městská část žádala o dotaci z  rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj, prozatím je naše žádost zařazena mezi 
tzv. náhradní akce. Důvodem je zejména celkově nižší alokace finanč-
ních prostředků na zmíněný dotační titul (letos 40 mil. korun na celou 
republiku, dříve bývalo alokováno přes 100 mil. korun). S  tím souvisí 
i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze 
na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno výhodné.

Přesto budou minimálně dvě ze tří na  letošek naplánovaných 
akcí uskutečněny. Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu městské čás-

ti a také díky finančnímu příspěvku města Brna ve výši 2 mil. korun. 
V  průběhu letních měsíců tak bude zrekonstruováno dětské hřiště 
u bytových domů uvnitř bloku ulic Měřičkova, Novoměstská a Kunš-
tátská. Jedná se o plochu dětského a asfaltového hřiště ve vnitrobloku 
mezi panelovou výstavbou. Z důvodu zchátralosti mobiliáře, herních 
i ostatních zpevněných ploch je dlouhodobým záměrem městské čás-
ti vybudovat zde prostor s dostatečným rekreačním potenciálem pro 
obyvatele přilehlých bytových domů i širšího okolí. Nevyhovující herní 
prvky budou nahrazeny novými. Součástí projektu jsou také terénní 
a sadové úpravy a rekonstrukce chodníků. Druhou investicí je odstra-
nění stávajících zpevněných ploch za  bytovými domy Novoměstská 
53-55 a zatravnění těchto ploch. Budou provedeny terénní a sadové 
úpravy a doplněn mobiliář. Náklady na stavební práce u dvou uvede-
ných staveb činí 2,8 mil. korun bez DPH.

Mgr. Marek Viskot, 
 starosta

Na své 23. schůzi 1. června 2016 rada:
•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Tisk zpravodaje 

ŘEČ“ nabídku společnosti SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
•	 souhlasila s  vyvěšením moravské vlajky na  budově ÚMČ Brno-Řečkovi-

ce a Mokrá Hora o státním svátku 5. 7. 2016, Dni slovanských věrozvěstů  
Cyrila a Metoděje, 

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace pane-
lového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa“ nabídku společnosti MTc-stav,  
s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností, 

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotnětechnických instalací a  sla-
boproudých rozvodů pavilonů C, F na  ZŠ Novoměstská“ nabídku před-
loženou uchazečem FRAMA, spol. s  r. o., a  smlouvu o  dílo s  vybranou  
společností,

•	 schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a  ne-
bytové prostory) a movitých věcí s MŠ Brno, Tumaňanova 59, k pořádání 
slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 9. 6. 2016.

Na své 7. mimořádné schůzi 23. června 2016 rada:
•	 nesouhlasila s  pořadím uchazečů vhodných pro výkon funkce, stanove-

ném konkurzní komisí, a se jmenováním RNDr. Michaely Bubíkové ředitel-
kou ZŠ Novoměstská 21, navrhla jmenovat ředitelem ZŠ Novoměstská 21 
Mgr. Josefa Jelínka, který se v hodnocení konkurzní komise umístil na dru-
hém místě v pořadí mezi uchazeči vhodnými pro výkon funkce, souhlasila 
se jmenováním Mgr. Josefa Jelínka ředitelem ZŠ a požádala Radu města 
Brna o  zrušení konkurzu a  vypsání nového konkurzního řízení, pokud 
by město neakceptovalo návrh městské části na  jmenování Mgr.  Josefa  
Jelínka ředitelem školy.                                                            (Pokračování na straně 3)

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Slovo starosty

Ing. arch. Zdeněk Sendler prezentuje studii revitalizace náměstí

Vizualizace dětského hřištěVizualizace Palackého náměstí
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Na kus řeči s Jiřím PRCHALEM
V našem seriálu rozhovorů s členy zastupi-

telstva městské části se v prázdninovém vydá-
ní dostáváme k  Jiřímu Prchalovi, který barvy 
KDU-ČSL hájí v našem zastupitelstvu už druhé 
volební období. 
V  povědomí některých našich spoluobčanů jsi 
jedním z  rozvětvené staré řečkovické rodiny 
Morbacherů. Můžeš nám svoje rodinné kořeny 
přiblížit?

Dům mých předků, kteří byli po  mnoho 
generací spjati s Řečkovicemi, se nachází na Pa-
lackého náměstí. Býval zde mimo jiné až do 50. 
let minulého století obchod s  potravinami 

a uhlím. Můj dědeček Eugen Morbacher se sem přiženil na konci první repub-
liky. Se svojí ženou Marií měl dvě dcery. V posledních válečných dnech květ-
na 1945 však jeho manželka po výbuchu granátu zemřela. Dědeček si proto 
po čase vzal její sestru Ladislavu a s ní měl další dvě dcery. Jednou z nich je 
moje matka Anežka. Můj otec Jiří se do Brna přiženil, jeho kořeny jsou v Posá-
zaví, v obci na hranici mezi Vysočinou a středními Čechami. Pocházel z velké 
rodiny zemědělců. Mým rodným domem byla zmíněná budova na Palackého 
náměstí. Později šli moji rodiče do bytu na Novoměstskou ulici. Dnes žiji se 
svojí rodinou na Horáckém náměstí. Jsem tedy rodilý a věrný Řečkovák.
Morbacherové byli tradičně katolíci a lidovci. Ani u tebe tomu není jinak. Byl jsi 
v tomto směru nějak cíleně veden?

To slovo veden není asi úplně přesné. Mohlo by to svádět k domněnce, 
že jsem někoho a něco slepě poslouchal a neměl svůj vlastní rozum. Já jsem 
ale sám toužil po určitém vzoru, po vzdělání a rozhledu. Naši předkové byli 
věřící lidé a já jsem v tom viděl šanci, jak překonávat určité životní obtíže. Když 
totiž věříte v  dobro, jste šťastnější a  odhodlanější. Právě zmíněný dědeček 
Morbacher, profesí právník, byl tím, kdo mě seznamoval s  vírou, dějinami, 
učil německý jazyk a zdůrazňoval, abych byl svůj a měl všeobecné vědomosti. 
A kladl mně na srdce, že je důležité ctít tradice a držet s příbuzenstvem po-
spolu. Naše rozvětvená rodina dnes čítá již téměř 80 lidí. Je velmi hezké, že se 
nám daří každým rokem se scházet na tzv. memoriálu. Zavzpomínáme vždy 
na ty, kteří už mezi námi nejsou, a přivítáme do klanu nové tváře. Je často té-
měř dojemné, když se na začátku vítáme a na konci loučíme. I přesto, že jedni 
fandíme Kometě, druzí Pardubicím a třetí Zlínu nebo máme rozdílné názory 
na chuť piva nebo trávení svých dovolených. Víme, že se můžeme jedna rodi-
na spolehnout na druhou, že nikdo nezůstává sám, že jsme, jak se říká, „jeden 
za všechny a všichni za jednoho.“

Také s politikou jsem se v dospívání setkal a  tak jaksi automaticky začal 
zastávat názory mé rodiny, patřící křesťanské demokracii. Dědeček byl jedním 
ze zakládajících členů místní organizace lidovců v Řečkovicích v roce 1968.
Dnes zastáváš již poněkolikáté funkci předsedy MO KDU-ČSL Řečkovice 
a  Mokrá Hora. Před tebou ji zastávali Ing.  Jan Holík, Ing.  Jan Hrabě 
a prof. František Hrabě. Jak jsi se při přebírání funkce tehdy cítil a jak je tomu 
dnes?

Na úvod bych krátce zmínil, jak jsem se do této pozice dostal. V roce 2008 
se tehdejší předseda prof. František Hrabě rozhodl, že předá funkci někomu 
jinému. Já jsem v  té době byl sice již členem výboru místní organizace, ale 
přeci jenom pořád politický „zelenáč“. Nemohl jsem si proto být jistý nějakou 
výraznou podporou našich členů. Přesto jsem se rozhodl, že to zkusím, a na-
konec důvěru dostal. První pocity byly podobné těm, které jsem zažil při za-
čátku studia na střední škole nebo při nástupu do prvního zaměstnání. Byla 
to taková směs lehké nervozity a očekávání, a zároveň radosti, že jsem dostal 
od ostatních důvěru. Přebírat funkci po výše uvedených pánech nebylo jedno-

duché, byly to všechno osobnosti, které měly za sebou řadu let v komunální 
i městské politice. A k tomu všemu pocit odpovědnosti za úspěch či neúspěch 
v dalších obdobích. Uvědomil jsem si také, že tato pozice bude stát určitý čas, 
že tady nejsem k reprezentování, ale k práci. Úkolem předsedy je totiž neustá-
lá komunikace se členy a výborem, příprava stranických akcí a aktivní účast 
na nich, příprava schůzí, zajišťování zástupců do volebních komisí a mnohé 
další povinnosti. Kromě toho je člověk účasten i práce na úrovni města Brna. 
Na  počátku vždy vidíte věci složitější, než ve  skutečnosti jsou. Jak šel čas 
a přibývaly zkušenosti, mnohé úkoly se staly jednoduššími a lehčeji zvládnu-
telnými. Ale nikdy bych si nedovolil říci, že jsem dnes již zkušený komunální 
politik. To by bylo velké troufalství, neboť se setkávám stále a stále s novými 
situacemi a událostmi. Dobře na ně pak reagovat vyžaduje pozornost a dává 
poznání, že je stále se čemu učit. Já se ale vždy budu učit rád, protože můj 
život je taková jedna velká zkouška. Mám tím na mysli své zdraví, které není 
zrovna ideální. Před deseti lety u mě bylo zjištěno srdeční selhání a celý život 
se v tu chvíli obrátil naruby. Musel jsem skončit s aktivním sportem, s těžší pra-
cí a začít se hlídat. V té době jsem stál před rozhodnutím, zda se vším skončit 
nebo ne. Odmítl jsem odchod do invalidního důchodu, chodím dál do práce 
a dělám, jako by se nic nestalo. Dnes, s odstupem času, jsem moc rád, že jsem 
se takto rozhodl. Komunální politika, práce a mé záliby, byť v omezené míře, 
mě naplňují. Sedět doma a fňukat by bylo to nejhorší, co bych mohl udělat.
V roce 2014 jsi byl zvolen do ZMČ. To však není tvoje první angažmá v místní 
samosprávě. Co už máš tedy za sebou?

Mé první angažmá se datuje do začátku 90. let minulého století, kdy jsem 
jako velmi mladý byl členem tehdejší komise bezpečnosti a veřejného pořád-
ku. Tato problematika mě vždy zajímala, a tak jsem přijal nabídku, že bych se 
účastnil práce v  této komisi jako zástupce za  KDU-ČSL, byť jsem v  té době 
ještě nebyl jejím členem. Pak přišlo období, kdy jsem se v komisích neobje-
voval. Zlom nastal až později, nejdříve jsem byl členem kontrolního výboru 
coby nezastupitel a od roku 2010, kdy jsem byl poprvé zvolen, již jako zastu-
pitel. Po nenadálém úmrtí mého velkého vzoru, pana Josefa Bořeckého, jsem 
za něj dokončil funkční období 2010-2014 jako předseda. V roce 2014 jsem 
opět od voličů dostal důvěru a z pozice člena zastupitelstva vykonávám opět 
funkci předsedy kontrolního výboru zdejšího zastupitelstva.
Jako člen opozice v  zastupitelstvu a  současně předseda kontrolního výboru 
ZMČ vidíš řadu problémů „z té druhé strany“. Z čeho máš dobrý pocit a co tě 
naopak trápí?

Problémy, které se na obci řeší, vidí každý trochu jinak. Jsou i věci, které by 
mohly mít tolik řešení, kolik je nás v zastupitelstvu. Jako „opozičníci“ to máme 
složitější, ta nejzásadnější rozhodnutí dělá rada a  zastupitelstvo, kde má  
koalice samozřejmě většinu. Považoval jsem vždy za nejdůležitější shodnout 
se na těch bodech, které jsou ku prospěchu naší městské části. Jako ekonom 
vždy nejcitlivěji vnímám záležitosti velkých investic, u nichž mám někdy po-
cit, že cena je v  porovnání s  odvedenou prací vysoká. Pokud budu hovořit 
sám za sebe, snažím se opravdu všechny materiály, které mně jako zastupiteli 
přicházejí do rukou, velmi pečlivě studovat. Tuto snahu přenáším i do kontrol-
ního výboru a kolegové jsou skutečně pracovití. Nejde zde o souboj koalice 
versus opozice, ale o poctivou kontrolu předložených dokumentů. Jednou je 
pravda více na té straně, jindy na druhé. Problémem je pouze dost omeze-
ná pravomoc tohoto výboru, kontrolujeme někdy spíše jen správnost zápisů 
samosprávných orgánů. To důležitější, státní správa, není v naší kompetenci. 
A  zde vidím rezervy, některé případy měly mít jiná řešení, a  nestalo se tak. 
Není to ale důvod k rezignaci ve snaze o nápravu. Kdybych měl kompeten-
ci do věcí více zasahovat, jednal bych důrazněji. Třeba jednou ten čas přijde.  
Uvidíme v dalších volbách…

Jiřího Prchala se ptal Ivan Koláčný

Na svém X. zasedání 23. června 2016 zastupitelstvo městské části:
•	 schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 

za účetní období roku 2015,
•	 bez výhrad souhlasilo s  celoročním hospodařením městské čísti Brno- 

Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2015, a schválilo závěrečný účet městské 
části za rok 2015, 

•	 nesouhlasilo se změnou Územního plánu města Brna B 36/07-II, na úze-
mí MČ Brno-Jehnice (změna ze zemědělského půdního fondu a  ploch 
pro veřejnou vybavenost – školství na čisté bydlení), neboť tato změna je  
projevem suburbanizace, což znamená rozvoj MČ Brno-Jehnice na  úkor 
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (i jiných městských částí), zastupitelstvo 
nesouhlasilo především proto, že oblasti navržené k zástavbě v MČ Brno- 
Jehnice nelze vhodně dopravně napojit na centrální části města Brna, aniž 
by vozidla musela užívat stávající nevyhovující komunikaci vedoucí ulicí 
Tumaňanovou, Jandáskovou a Gromešovou, 

•	 souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna B 22/06-II, týkající se  
lokality navazující na obytný soubor Duhová pole (změna ze zemědělské-
ho půdního fondu na bydlení čisté), avšak pouze za podmínky vybudo-
vání nové propojovací komunikace, neboť dopravní napojení přes ulice  
Družstevní a Renčovu je již v současné době přetížené, 

•	 navrhlo jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoho-
lických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou 
ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), 
vnitřní i  vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, 
Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a  Měřičkovou) a  park na  Novém  
náměstí, a navrhlo jako akci, při jejímž konání se zákaz požívání alkoho-
lu nevztahuje na  veřejná prostranství uvedená v  čl. 1, odst. 2 vyhlášky  
č. 5/2010, ponechat Vavřinecké hody.

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části  (Dokončení ze strany 2)
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K  Západi – řečkovická ulice rodinných domů pojmenovaná roku 1985 
podle směru ulice k  návrší zvanému Zápaď. Ulice nesla v  minulosti několik 
názvů. Nejdříve od roku 1919 Husova (Mistr Jan Hus), roku 1939 poněmčeno 
na Husgasse, roku 1942 byla ulice přejmenovaná na Schwarzberger Strasse 
- Černohorská (podle směru k obci Černá Hora), od roku 1945 česky Černohor-
ská, o rok později je ulice opět přejmenovaná podle české spisovatelky Terezy 
Novákové a nakonec od roku 1985 K Západi.

Karásek – romantický název nese řečkovická ulice, kde ale dnes najdeme 
jen sídla firem, od roku 1946. Jméno má podle starého místního názvu rybníč-
ku Karásek,  který se kdysi nacházel nedaleko ulice. Původně byla roku 1919 
pojmenována Hálkova (podle básníka Vítězslava Hálka), roku 1932 přejmeno-
vána na Ke Karásku, během války Zum Karasek, 1945 opět česky Ke Karásku 
a od roku 1946 dosud zkráceně Karásek.

Kárníkova – řečkovická ulice pojmenovaná roku 
1971 po Janu Karníkovi, který působil jako lékař, bás-
ník, spisovatel a překladatel. Jeho život je spjatý s No-
vým Městem na Moravě, kde se narodil, pracoval i ze-
mřel. S Brnem ho pojí studium na gymnáziu. Karník je 
pseudonym, vlastním jménem to byl Josef Svítil (* 16. 
8. 1870 - † 27. 12. 1958). Zajímavé je, že ulice je Kární-
kova s dlouhým „á“, ale příjmení bylo Karník s krátkým 
„a“.

Koláčkova – tato ulice v  Řečkovicích se jmenuje 
od roku 1946 po Františku Koláčkovi (* 9. 12. 1881 Brno 
– † 7. 5. 1942 Mauthausen). Byl to přírodovědec, půso-
bil jako profesor geografie na PřF MU v Brně. V lednu 
1942 byl odsouzen stanným soudem v  Brně pro ru-
šení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu  
velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. 
Rozsudek byl vykonán kolektivně na 72 osobách o pár 
měsíců později v koncentračním táboře Mauthausen. 
Ulice byla poprvé pojmenována roku 1919 Mojmí-
rova (dle velkomoravského knížete Mojmíra), roku 
1939 německy Mojmirgasse, roku 1942 Quarzgasse –  
Křemencová (podle druhu podloží, kde se ulice  
nachází), po  válce nesla rok název Křemencová 
a od roku 1946 Koláčkova.

Kolaříkova – řečkovická ulice se jmenuje po  Františku Kolaříkovi  
(* 26. 9. 1908 Vranov u Brna - † 7. 4. 1942 Osvětim) od roku 1946. Kolařík byl 
odborným učitelem v Řečkovicích a Medlánkách, pro účast v sokolském od-
boji byl v říjnu 1941 zatčen a poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde 
následujícího jara zahynul. Ulice byla poprvé pojmenovaná během války, roku 
1942 Heuwaggasse - Senovážná (podle polohy ulice v blízkosti obecní váhy), 
po válce česky Senovážná a od roku 1946 Kolaříkova.

Kořenského – řečkovická ulice pojmenovaná roku 
1946 po cestovateli, pedagogovi, přírodovědci, sběra-
teli a spisovateli Josefu Kořenském (* 26. 7. 1847 Sušno 
- † 8. 10. 1938 Praha – v 91! letech). Jeho jméno už dnes 
není příliš známé, ale ve své době byl přímo symbolem 
cestovatele. Jeho životním přítelem byl stejně starý 
Emil Holub. Cestoval často po Evropě, ale asi nejvíc ho 
proslavily dvě největší cesty. První začala roku 1893 
v USA, kde navštívil mimo jiné světovou výstavu v Chi-
cagu, přeplavil se do  Japonska, dále navštívil Čínu, 
Jávu, Cejlon. Postupoval pod Himálajemi, Indií a lodí do Egypta, tam studoval 
starověké památky a roku 1894 se vrátil do Prahy. Druhou cestu podnikl v le-
tech 1900-1901, a to do Austrálie a na Nový Zéland. Zpáteční cestou se opět 
zastavil na Jávě, v Hongkongu, v Japonsku. Odtud do Koreje, poté do Vladi-
vostoku, Irkutsku, Novosibirska. Nakonec přes Ural do Moskvy a zpět domů. 
O  svých cestách napsal mnoho knih, zde jsou názvy několika z  nich: Cesta 
kolem světa, Z Číny oklikami  do vlasti, K protinožcům, Sibiř napříč, Žaponsko 
(Japonsko tehdy). Ve 20. letech byl prvním cestovatelem, který o svých ces-
tách vyprávěl v českém rozhlase. Trasy jeho cest jsou podrobně zaznamenány, 
navštívil stovky měst v  zahraničí, mnohá města v  České republice, ale Brno 
jsem v seznamech nenašla. Těžko tedy říct, proč je podle něj pojmenována 
řečkovická ulice, ale myslím si, že je pěkné, že pan Kořenský není zapomenut. 
Ulice se nejprve (od roku 1919) jmenovala Rostislavova (podle velkomorav-
ského knížete Rostislava), v  roce 1939 poněmčeno na  Rostislavgasse, roku 
1942 název změněn na Im Zipel - V cípu (podle polohy ulice mezi Banskobys-
trickou a Medláneckou), po válce česky V cípu a od roku 1946 Kořenského. 

Kořískova – tato ulice se již od  roku 1925 jmenuje po  Janu Kořískovi  
(* 1829 - † 1882), zasloužilém řečkovickém národním a spolkovém pracovní-
kovi. Pouze během války německy Kořiskogasse.

Královka – řečkovická ulice pojmenovaná podle starého názvu místní pol-
ní tratě, připomínající lokalitu zeměpanského majetku. Ulice byla podobně 
označována vždy. Roku 1927 Na královce, ve válečné době Auf der Königsflur, 
roku 1945 opět česky Na královce a od roku 1946 zkráceně Královka.

Kremličkova – ulice bytových domů pojmenovaná 
roku 1971 po  českém malíři, grafikovi a  ilustrátorovi 
Rudolfu Kremličkovi (* 19. 6. 1886 Kolín - † 3. 6. 1932 
Praha).

Kronova – řečkovická ulice pojmenovaná roku 
1946 po Jaroslavu Kronovi (* 26. 3. 1920 Brno - † 28. 
10. 1944 Brno, úrazová nemocnice). Jako dítě žil v Řeč-
kovicích, vychodil zde obecnou školu. Po  smrti otce 
byl přijat na vojenské gymnázium v Moravské Třebo-
vé. Po  okupaci byla škola zrušena. Kron pokračoval 
ve studiu na gymnáziu v Králově Poli, kde roku 1941 
odmaturoval. Začal pracovat jako úředník ve  Zbro-
jovce. Snad byl ve  spojení s  patyzánskou skupinou, 
každopádně se 28. 10. 1944 dostal na Moravském náměstí do konfliktu s dvo-
jicí gestapáků, při předvádění k výslechu se pokusil na Jezuitské ulici o útěk 
a při něm byl smrtelně postřelen. Ještě byl sanitkou převezen (za neustálého  
výslechu gestapákem) do úrazové nemocnice, kde umírá. Ulice se v roce 1919 
jmenovala Třebízského (podle spisovatele a buditele Václava Beneše Třebíz-
ského), od roku 1939 Trebizskygasse, roku 1942 přejmenována na Im Hafer-
feld - V ovesném poli (podle blízkých polí), v roce 1945 česky V ovesném poli 
a konečně od roku 1946 Kronova.

Kubova – ulice pojmenovaná roku 1976 po malíři, 
grafikovi a spisovateli Ludvíku Kubovi (* 16. 4. 1863 Po-
děbrady - † 30. 11. 1956 Praha).

Kunštátská – řečkovická ulice se jmenuje od roku 
1971 podle městečka Kunštát, které se nachází sever-
ně od Brna.

Kuřimská – ulice patřící do řečkovického i medlá-
neckého katastru nese své jméno již od roku 1932, jen 
během války německy Gureiner Strasse. Pojmenovaná 
je podle směru k severně položené Kuřimi.

Krátce z historie... názvy ulic

František Koláček

Jan Kárník

Josef Kořenský

Ludvík Kuba

Rudolf Kremlička

V sobotu 18. 6. se v Komíně uskutečnil 1. ročník sportovního a spo-
lečenského setkání seniorů z  Řečkovic a  Mokré Hory a  Komína. Obě 
družstva soutěžila v  několika sportovních disciplínách a  věkových ka-
tegoriích za  vydatné podpory svých kolegů, kamarádů, příbuzných,  
a v neposlední řadě i známého brněnského herce a patriota Jiřího Pechy. 
Nešlo ovšem zdaleka jen výkony v krásném sportovním areálu ZŠ Past-
viny, ale především o milé setkání stejně naladěných lidí, plné laskavého 
humoru a pohody. Všichni jsme si nadšeně slíbili, že se za rok na této akci 
zase potkáme. Spolu s  vedením komínské radnice jsme letos, myslím, 
položili jistý základ pro tradiční setkávání seniorů z různých částí města 
Brna. Mohou se tak utužit stará a navázat nová přátelství a nakonec mož-
ná všichni ucítíme potřebu se vidět častěji než jednou za rok. Družstvo 
Řečkovic a  Mokré Hory mělo 25 členů a  budeme všichni rádi, když se 
přidají další naši aktivní spoluobčané. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY
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Pavla Ohnišťová je sedmnáctiletá dívka, které si všimnete, ať ji potkáte 
kdekoliv. Jsem si jistý, že by vynikla i na bramborové brigádě, v zablácených 
modrákách a  s  šátkem na  hlavě. Miss středních škol je atraktivní, s  vizáží  
dokonalé blondýny. Hned po  prvních větách našeho rozhovoru jsem  
ovšem pochopil, že hovořím především s nesmírně inteligentní a cílevědomou  
mladou ženou. Rozhodně bylo o čem si povídat.

Žijete na Mokré Hoře, jste místní rodačka?
Bohužel nejsem úplně rodačka, žijeme tady šestnáctým rokem. Přestěho-

vali jsme se z Žabovřesk, když mi byly dva roky. Rodiče tu koupili dům a od té 
doby jsme zdejší, já jiný domov než Mokrou Horu nepamatuju. 

A jak se Vám tu líbí?
Myslím, že je to jedna z nejkrásnějších částí Brna, a upřímně, nechtěla bych 

nikdy bydlet jinde. Každý se tu najde, je tady příroda, když chce člověk mezi 
lidi, tak to není daleko do města, jezdí tady MHD, je dostupný Globus, tenisové 
kurty, teď se tady postavilo workoutové hřiště. Myslím, že je tady všechno, 
takže jsem tady naprosto spokojená.

Jak jsem si o  Vás mohl zjistit, máte spoustu zájmů. Zaujalo mě, že děláte 
wakeboarding, co to je?

Je to takový snowboard na  vodě, jezdí se na  laně za  lodí nebo na  spe-
ciálním vleku, nejbližší takový vlek je třeba v  Pasohlávkách. Já jsem úplný  
začátečník, jezdím od minulého roku, hrozně mě to chytlo. Vydělala jsem si 
na veškerou výbavu a chtěla bych vyjet do zahraničí, naučit se skákat, dělat 
různé triky. Je to trochu adrenalin, dost náročné na fyzičku, a já miluju vodu. 

Další z Vašich zájmů je tanec. Jaký máte nejraději?
Tancovala jsem asi 8 let street dance, ale jsem aktivnější člověk, a jak stu-

duji tu španělštinu, tak mám i  základy salsy, ale obecně se mi líbí všechny 
tance, klasika, latina. Jednu chvíli jsem zkoušela new style hustle, což je teď 
moderní tanec. Tanec mi dal hrozně moc, je to dobrá průprava. Nemám vůbec 
problém, když někam přijdu, třeba teď na té Miss jsem to využila. Jakýkoliv 
pohyb, který mě potřebovali naučit, jsem se naučila snadno a rychle. Ale třeba 
slečny, co tam byly a nikdy se takhle nepohybovaly, tak to neměly jak se naučit 
a chuděry se tam trápily.

Španělské klasické gymnázium mi přijde dost náročné. Proč právě tahle škola?
Tak na to se mě ptá hodně lidí. Já jsem chtěla dělat takovou školu, o které 

bych věděla, že je hodně těžká a která mě někam posune, a že to bude tako-
vý challenge. Co se týče školy, tak sama chci, aby výsledky byly co nejlepší, 
a přece jen v té španělštině je to těžší. Jsou to takové banality, když třeba píšu 
test, tak se mi hrozně často stává, že to vím, že to mám všechno naučený, ale 
nemůžu si vzpomenout na  to správné slovo. Španělština se mi líbí, hrozně 
ráda cestuju, Španělsko miluju. Impuls mi dali i rodiče, kteří chtěli, abychom se 
dostali do zahraničí, třeba sestra má vystudované úplně to stejné, ale ve fran-
couzštině na Lerchovi. Mně se strašně líbilo, když jsem byla malá, jak plynule 
sestra mluvila, přišlo mi to jako super věc. Angličtina je dneska základ, tak to 
chtělo ještě druhý jazyk, a jak jinak se ho dobře naučíte, než v něm studovat?

Skončila jste čtvrtý ročník šestiletého gymnázia. Jakou výzvu si vyberete 
po maturitě?

Určitě vysokou školu, asi VUT, láká mě stavařina a architektura. O architek-
tech se říká, že jsou to umělci, co neumí počítat. Tak bych si na stavárně chtěla 
udělat bakalářku z pozemního stavitelství pro dobrý odborný základ a potom 
třeba ve Španělsku architekturu. Rodiče mě hodně podporují, o prázdninách 
jezdím pravidelně na měsíc do Španělska za studiem, bydlím v rodině a učím 
se jazyk. Byla jsem takhle ve Valencii, Malaze, na jihu Španělska, v Katalánsku. 
Jediné, co mi zbývá, je Madrid. 

Dostáváme se k Miss Reneta, co je to vlastně za soutěž?
Je to mezinárodní soutěž studentek středních škol, hlásí se tam dívky z ČR, 

Polska a Slovenska. Pořádá to úplně normální střední škola v Havířově, která 
má hodně dívčích oborů. Před pětadvaceti lety ředitele školy napadlo, že by 
mohli pořádat soutěž krásy a letos byl 24. ročník. 

Co vede dívku, jako jste Vy, k přihlášení se na soutěž krásy?
Na  soutěž jsem se přihlásila sama. Už delší dobu se věnuji modelingu, 

konkrétně fotomodelingu, proto jsem se dostala do tohoto prostředí, kde mi 
všichni radili, ať se do nějaké soutěže přihlásím, že se na to hodím vystupo-
váním, tím že jsem tancovala a že nejsem žádný stydlín. Mně to pořád leželo 
v hlavě, byla to další výzva. Konkrétně soutěž Miss Reneta mi doporučila starší 
kamarádka, která podobných soutěží absolvovala několik a nejraději vzpomí-
nala na  tu havířovskou. Přihlásila jsem se na  casting, původně jsem se tam 
chtěla jít jen podívat, jak to vypadá, co se tam musí dělat. Casting se skládal 
z přehlídky v šatech, potom v plavkách a z rozhovoru. V tom množství slečen 

tam upoutat pozornost a umět se prodat není sranda, proto jsem to chtěla 
zkusit. Štěstí mi hrálo do karet, dostala jsem se mezi 12 finalistek, no a potom, 
aniž bych to čekala, jsem soutěž vyhrála. Přitom jsem byla bez zkušeností, ni-
kdy před tím jsem neměla žádnou přehlídku na molu, nic, jen focení. 

Co říkali rodiče na Vaše rozhodnutí jít do takové soutěže?
Já mám úžasné rodiče, kteří mě vždycky podpoří ve všem, co dělám. To 

nejdůležitější, co mi soutěž dala, bylo zjištění, že mě moji rodiče podrží a ať 
by se dělo cokoliv, tak že tady prostě jsou. Pro mě bylo hrozně důležité si to 
uvědomit. Oni z mého úspěchu ve finále měli větší radost než já. 
Přemýšlela jste třeba o účasti v soutěži Miss ČR?

Původně jsem si hned po soutěži řekla, že ne. Ona to byla hrozně hezká 
zkušenost a budu na to vždycky vzpomínat. Asi bych chtěla někdy v budouc-
nu zkusit nějakou další soutěž, ale nejsem ten typ, který by na tom nějak moc 
stavěl a nechával třeba školy a odjel dělat modeling. 

Pavlo, děkuji Vám za  rozhovor a  přeji hodně úspěchů ve  Vašich dalších 
výzvách. 

Ptal se Oliver Pospíšil

Nabízíme především kroužky pro děti zaměřené výtvarně.  
Pořádáme také kroužky keramické tvorby a akce pro dospělé, 
kde si účastníci mohou vyzkoušet různé rukodělné techniky 
(pedig, vinuté perly, dekorativní vazby apod.). Pro nejmenší 
děti v doprovodu rodičů máme v dopoledních hodinách Baby 
ateliér a Baby hňácání, což jsou výtvarné kroužky, kde se mo-
hou vyřádit i nejmenší děti cca od 2 let.
Zápisy on-line na  našem webu budou otevřeny od  září. 
Na  webu najdete i  přehled kroužků na  nový školní rok. Jinak 
pište na výše uvedený e-mail nebo navštivte den otevřených 
dveří. Budeme se na vás těšit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
– středa 14. 9. 2016, od 15 do 18 hod. Odevzdání přihlášek, 
prohlídka dílen, informace o kroužcích, volná místa. 

Kroužky si můžete následně nezávazně vyzkoušet ve zkušeb-
ním týdnu od 26. 9. do 29. 9. 2016.

Činnost v kroužcích začne od 3. 10. 2016.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
domino@helceletka.cz 
 www.helceletka.cz/domino

V oslnění Pavly Ohnišťové

Pavle Ohnišťové blahopřál starosta Marek Viskot
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MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520, 511 141 450

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 
e-mail: marosek.c@seznam.cz

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

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

HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336

REKONSTRUKCE  koupelen, 20 let praxe, 60 měsíců záruka. 
koupelnyjelínek.cz, tel.: 608 877 322

SPOLEK řemesel provádí malé i velké zakázky, servis. Tel.: 
731 232 586

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

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

KOUPÍM  dům v Řečkovicích. Tel.:  605 514 210

AKUTNĚ  hledám ke koupi byt, peníze mám. Spěchá!  
Děkuji moc za nabídku. Tel.: 728 945 527

HLEDÁM  chatu/chalupu v okolí Brna nebo max. 40 km  
od Brna. Děkuji. T: 606 158 288

HLEDÁME pracovníky s Č. I. D. nebo P. I. D. , inv. důchod na pozici  
recepční, vrátný, psovod. Nabízíme zkrácený úvazek na HPP.  
Volejte tel.: 602 595 682. PPH spol. s . r. o., Wurmova 3, Brno

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU?  
SJEDNEJTE SI U NÁS CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍMO NA MÍRU. 
Centrum služeb občanům, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

TOP NABÍDKA – poslední volná místa! 
Hledáme šikovné zaměstnance na pozici Operátor/ka  
do výroby v Kuřimi u Brna – vhodné pro ženy i muže. 
Nepřetržitý provoz – 12ti hodinové směny. 
Velmi zajímavé finanční ohodnocení! 
Nástup ihned. Tel.: 778 762 252

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

PRONAJMU garáž 18 m² při ul. T. Novákové. Tel.: 605 817 915

VYKLÍZÍME: byty, sklepy, půdy, prádelny, pozůstalosti vč. likvidace 
POKOS trávy, kácení stromků atd.,vše levně!! M: 776 339 166

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou 
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA 
– ZÁSILKOVNA 
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

PŘIJMEME  pracovnici na úklid do ÚSP TEREZA v Brně-Řečkovicích 
na plný i zkrácený úvazek. Nástup možný ihned.  
Možná i příležitostná brigáda. Informace na tel. č.: 603 841 497

ZEDNÍCI – provedeme: zapravení oken, drobné opravy – přestavba 
domů, bytů aj. Tel.: 777 283 737

PŘIJMEME pracovníky údržby veřejných ploch v Brně. Nástup 
ihned. Praxe a ŘP sk. B vítány. Kontakt: 543 211 050, falky@falky.cz

PLACENÁ INZERCE

V  sobotu 18. června se v  areálu Starého pivovaru opět konal festival  
folkové, trampské a country muziky Country Fontána. Díky intenzivní mediál-
ní patronaci Country rádia jde asi o největší akci tohoto žánrového zaměření 
v Brně. Zcela jistě žádná jiná akce během roku nezaplní náš areál do posled-
ního místečka. 

Koncert zahájila svým vystoupením sympatická ostravská kapela Ma-
rod, která vyhrála letošní soutěž Talent Country rádia. Poněkud netypicky 
hned po  nich nastoupila na  pódium skupina Folk Team, v  Řečkovicích už 
zdomácnělá. Jejich houslista Pavel Kopřiva stál u  počátků tohoto festivalu 
a stále je jeho hlavním pořadatelem. Bard Wabi Daněk, doprovázený Milošem  
Dvořáčkem, potěšil všechny příznivce kvalitního českého folku a  tramp-
ské muziky. Prostým a  přímočarým humorem si spolehlivě získal publikum 

Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Z Vizovic si od nikdy nekončícího koštu  
slivovice odskočil Fleret. Legendární Hop Trop nastoupil bez nemocného Ládi 
Kučery Huberťáka, o  to větší prostor dostaly Samsonovy písně. Na  pozdní 
čas festivalový se nejvíce hodila kapela Pozdní sběr, ne jen svým přiléhavým  
názvem, ale i  samozřejmě i  svou typickou muzikou, vylepšenou tento-
krát o  pětistrunné banjo a  zpěvačku, která není v  této ryze pánské sešlosti  
samozřejmostí. 

Skvělé počasí spolu s útulností našeho areálu a úplňkem na večerní obloze 
byly překrásnou kulisou pro návštěvníky festivalu. Nyní nám nezbývá než se 
těšit na Country Fontánu 2017.

Oliver Pospíšil

Řečkovická Country Fontána 2016
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Věra  KUJALOVÁ 94 let 
Miroslav  SUCHÝ 91 let 
Květuše  SEDLÁČKOVÁ 91 let 
Miroslav  ŠTĚTINA 85 let 
Vladimír  HORÁK 85 let 
Hubert  HOLEŠ 85 let 
Zdenka  TRÁVNÍČKOVÁ 85 let 
Josef  HUDEC 80 let 
Jan  DUBANSKÝ 80 let 
František  JEDLIČKA 80 let 
Ivana  STANOVSKÁ 80 let 
Jitka  RYŠÁNKOVÁ 80 let 
Zdenka  PŘEPECHALOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – červen 2016

Občanské sdružení Subventio občanům 
pomáhá domoci se svých práv

V  jednom slavném historickém románu se velmi často opa-
kuje věta: „O zítřku předem nikdo nic neví.“ Skutečně nikdo z nás 
neví ani netuší, zda se nestane obětí dopravní nehody, způsobí 
si vlastní nešikovností úraz či poranění nebo si vinou liknavého 
přístupu k bezpečí a ochraně při práci nepřivodí pracovní úraz.  

Na každého člověka v této situaci čeká složité jednání s pojiš-
ťovnou nebo viníkem nehody o odškodnění. Do nedávné doby 
jste mohli podstoupit tato jednání na vlastní pěst a smířit se vět-
šinou s minimální výší odškodnění, nebo využít právních služeb 
za  nemalou finanční náhradu. Tyto skutečnosti se před dvěma 
lety staly impulsem pro vznik občanského neziskového sdružení 
SUBVENTIO, o. s. (latinsky „přicházející na pomoc“), které nabízí 
bezplatnou pomoc pro dosažení spravedlivého odškodnění 
za vzniklou újmu.
Našimi klienty jsou: 
•	 lidé,	kteří	utrpěli	újmu	na zdraví	při	dopravní	nehodě,
•	 lidé,	kteří	utrpěli	pracovní	úraz	či	trpí	nemocí	z povolání,
•	 lidé,	 kterým	 někdo	 jiný	 úmyslně	 či	 z  nedbalosti	 ublížil	 na   

zdraví,
•	 lidé	v blízkém	poměru	k osobě,	která	zemřela	vinou	někoho	

jiného.
Pokud se domníváte, že bychom vám mohli pomoci,  

navštivte naše webové stránky www.podanaruka.cz, kde získáte  
podrobnější informace. 

Kontaktujte nás co nejdříve, předejte tak mnoha eventuál-
ním problémům. Kontakt pro Brno a jižní Moravu: libor.hytych@ 
podanaruka.cz, tel. 775 957 757.

Libor Hytych, Podaná ruka

Nesoudíme, pomáháme
je název projektu Hnutí Pro život ČR, zaměřený na pomoc ma-
minkám, které čekají neplánovaně dítě a  jejich okolí je nutí 
k podstoupení potratu. Pomoc, kterou tento projekt zajišťuje, 
může vést ke skutečně svobodnému rozhodnutí každé ženy.

Odborná péče, realizovaná prostřednictvím Linky pomoci, 
poskytla v  roce 2015 bezplatnou pomoc celkem 305 ženám. 
Z  nich bylo prokazatelně 25 % pod tlakem okolí v  době své-
ho těhotenství. Více než 37 % žen se pak ale obrátilo na Linku 
pomoci až po potratu, k němuž byly donuceny nejčastěji part-
nerem, dále zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti či 
ekonomickou situací. Sedm případů představovalo dokonce 
otevřené násilí. Průměrná doba terapie tzv. postabortivního 
syndromu je 10 měsíců. Zdravotní pojišťovny psychologickou 
pomoc ženám po potratu nehradí. Více než 99 % žen uvedlo, že 
by volily jinou cestu, kdyby jim byla včas nabídnuta.

Bezplatná činnost Linky pomoci zahrnuje odborné pora-
denství, konkrétní profesionální, hmotnou i lidskou pomoc při 
běžných úzkostech z nečekaného těhotenství, psychologickou 
pomoc a sociální poradenství.

Projekt Hnutí Pro život ČR na  pomoc ženám „Nesoudíme, 
pomáháme“ podporuje již přes 30 měst a  obcí, včetně hlav-
ního města Prahy. K podpoře se připojilo 67 českých a morav-
ských osobností z řad umělců, novinářů, vědců, lékařů a dalších 
profesí. Jmenovitě například Martin Dejdar, Daniela Drtinová, 
Prof.  Max Kašparů, Naďa Urbánková, Veronika Žilková, Prof.   
Tomáš Tláskal a  další. Na  mnoha gynekologiích a  v  areálech  
nemocnic či poliklinik jsou díky pochopení lékařů a  zdravot-
nického personálu k  dispozici letáčky a  někde i  informační  
stojany. Česká gynekologická a  porodnická společnost vzala 
projekt „Nesoudíme, pomáháme“ na vědomí.

Internetové stránky projektu jsou www.nesoudimepo-
mahame.cz, bezplatná Linka pomoci má číslo 800  108  000.  
Vedoucí projektu je paní Jaroslava Trajerová, mobil: 
607 870 457, e-mail: jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz

Se schválením Hnutí Pro život ČR 
zpracoval Jiří Prchal, zastupitel KDU-ČSL

Škody zvěří  
na nehonebních pozemcích

V  poslední době dochází ke  zvýšenému výskytu černé zvěře a  tím  
i  k  nárůstu škod, které tato zvěř působí na  pozemcích a  zemědělských  
plodinách.

K  zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby samotní vlast-
níci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových 
ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňu-
jeme, že se škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.   

V  případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučuje-
me obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí,  
a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.

V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení zaměří 
na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře dle platného 
plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o  nehonební pozemky, musí se vlastník nebo  
nájemce nehonebního pozemku obrátit na  Magistrát města Brna, Odbor  
vodního a  lesního hospodářství a  zemědělství, Oddělení státní správy lesů, 
myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a místně přísluš-
ný orgán státní správy myslivosti.  

Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542174018, e-mail: pohl. 
tomas@brno.cz nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542174036, e-mail: votava.
vladimir@brno.cz.   

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území 
města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozem-
ku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za  přesně stanovených 
podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu 
z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájem-
né koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 
Ing. Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti

Omezení v dopravě a jiné překážky
V  termínu 27. 6. - 31. 8. 2016 by měl být realizován  
výkop pro optický kabel v  chodníku ulice Boženy Antonínové  
v  úseku Tumaňanova – Skoumalova. V  2. polovině červen-
ce (během 5 pracovních dnů) plánují Brněnské komunikace  
celoplošnou opravu povrchu komunikace Žitná v úseku Vránova 
– Kořískova. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Kdykoli jedu na Vysočinu přes Tišnov vzhůru proti proudu Svratky, vyvsta-
ne mi ve  vzpomínkách můj velký učitel a  nedostižný vzor v  muškaření Pan 
Hubert Kološ.  Ta velká písmena píšu záměrně, protože on si je zasloužil. Jako 
člověk měl pochopitelně i  řadu chyb a nectností, nicméně to byl důchodce 
všeuměl, kterému v  cechu Petrově nebylo v  povodí Svratky rovno. Aspoň 
podle mě. Pominu-li skutečnost, že tento muž byl profesí sboristou opery 
Mahenova divadla v Brně, dokázal snad všechno, na co lze pomyslet. Dovedl 
opravit televizor či radiopřijímač, postavit chatu, byl výtečný sportovní střelec 
a já vím, co ještě všechno. Ale nejvýše však čněl nad své širé okolí jako rybář se 
vším všudy. Kromě bezvadné techniky muškaření byl i výrobcem vynikajících 
štípaných muškařských prutů a  bezkonkurenčních umělých mušek. To bylo 
v šedesátých letech minulého století.

Své znalosti v oboru výroby muškařských prutů získal ze zahraniční lite-
ratury i vlastním experimentováním cestou pokus-omyl. Ve své malé dílničce 
na dvoře domu, kde bydlel, měl fascinující pracovní nepořádek – přesto však 
vždycky věděl, kam sáhnout, a všechno bylo po ruce. Práci na prutech se vě-
noval v zimních měsících, kdy pstruhařské vody byly zavřené. Tehdy z dlou-
hých silných tyčí dobře vyzrálého tonkinového bambusu (občas byly k mání 
v Domácích potřebách jako dovoz z Vietnamu) ostrým nožem štípal podélné 
štěpiny asi 2 m dlouhé. Ty svazoval do větších svazků a u stropu je nechával 
vysychat. Následovalo jejich vypalování, resp. žíhání v ocelové trubce ovinu-
té topným drátem, a poté, co báječně vytvrdly a získaly potřebnou pružnost, 
je ocelovým modelářským hoblíkem tvaroval v dlouhé dřevěné kónické ša-
bloně. Vznikly štěpiny o  trojúhelníkovém průřezu na  jednom konci o hraně 
6 mm, na druhém cca 1,3 mm. Z šesti těchto štěpin po vybroušení každé složil 
horní díl prutu. Slepil je epoxidovým lepidlem, zafixoval nahusto omotaným 
provázkem a nechal týden zavěšené za špičku odpočnout. Po nezbytné povr-
chové úpravě lakem, navázání drátových oček a zafixování mosazných spojek 
byla špička hotová. Měřila 1,35 – 1,40 m. Poté následovala výroba spodního 
dílu se šroubením pro úchyt navijáku. Postup byl stejný, jen tloušťka štěpin 
byla větší. Prut byl hotov. V době svého vzniku představovaly tyto pruty nejen 
u nás absolutní špičku a získaly si oblibu mezi našimi i zahraničními muškaři. 
Pro Hubertovy pruty si jezdili potají Rakušané, Němci a další fajnšmekři z ci-
ziny, kteří pochopili přednosti těchto prutů před tehdy zaváděnými prvními 
laminátovými teleskopy. Mezi vlastníky jeho prutu patřil i populární slovenský 
herec Jozef Króner. Hubert své pruty vyráběl se špicemi tvrdšími pro lov pstru-
hů a  špicemi měkkými pro lov lipanů. Dnes jsou tyto výrobky považovány 
za klenoty mezi muškaři a jen málokdo si troufne sundat je z jejich piedestalu 
a jít s nimi lovit. Je to něco jako svatokrádež. 

Mít dobrý prut bylo a  je podmínkou k  úspěšnému vytažení ryby až 
do podběráku. Mít dobrý úlovek je však z největší části podmíněno správnou 
volbou mušky. Ty, které byly tehdy v našich obchodech, připomínaly nejvíce 
papoušky (barvou i velikostí) a úspěch mohly snad přinést někde v tropických 
vodách. Tohle Hubert dobře věděl, a výrobu mušek podřídil vžitým zásadám 
odzkoušeným pro střední Evropu. Učebnicí mu byla, stejně jako později mně, 
kniha prof. Václava Dyka o muškaření ze 30. let minulého století. Hubert mi 
vštípil zásadu, že v případě mušek méně znamená více – že úspěch lovu závisí 
na použití mušky, která se nejvíce podobá hmyzu, který právě létá nad vodou. 
Jeho mušky tudíž byly malé a fádní, úspěch však byl fantastický. A to nemlu-
vím o lovu na mokré mušky či nymfy, které se mušce v pravém slova smyslu 
už nepodobaly vůbec. Ale fungovaly báječně. Díky Hubertovým lekcím jsem 
se tedy naučil vázat si mušky sám - a byl jsem úspěšný. Pro jejich výrobu bylo 
třeba sehnat krátké srpky z hlavy kohoutů, drobná pírka z letek bažantích sle-

pic (omylem skolených při lovu), huňaté paprsky z ocasních pér páva a další 
peří, které bylo často třeba pomocí DUHA barev dobarvit na potřebný odstín. 
A kromě toho různé kousky pletací vlny, lamety, zlaté drátky apod. Bylo třeba 
připravit i  zvláštní impregnační hmotu z  včelího vosku k  zušlechtění šicího 
hedvábí, aby při vázání drželo požadovaný tvar mušky, neklouzalo a bylo ne-
smáčivé.  A když se tohle všechno nakonec navázalo na malinké háčky veli-
kosti 14–18, byl to malý zázrak. Až potud bylo všechno domácí provenience. 
Potřebné háčky bylo v té době třeba dovážet ze Západu. Nejlepší, zn. Mustad, 
vyráběli v  Norsku, a  tak každý, kdo chtěl od  Huberta uvázat před sezónou 
mušky, musel si je nějakým způsobem sehnat. Časy se naštěstí změnily, vše 
potřebné je dosažitelné bez porušování zákonů. Hotové mušky jsou dnes kva-
litnější než tehdy, přesto většina dnešních skalních muškařů si svoje mušky 
váže sama. Velmi často k obrovské radosti manželek, které pro zbytky peří po-
valující se či poletující v ovzduší většinou nemají pochopení.

Když jsem tohle všechno zvládl, nastalo učení švihání prutem nasucho – 
tedy bez mušek a někde na louce, dál od vody. Teprve potom, když mě Hubert 
tohle naučil a dospěl k názoru, že základ umím, směl jsem vstoupit do řeky.  
Tam mi můj učitel a mistr vysvětlil, kde hledat stojící ryby, kam jim mušku na-
servírovat a kdy zaseknout a mnoho dalších, důležitých pravd. Spoustu ryb 
jsem pozbyl, docela dost jsem jich však pod jeho laskavým vedením ulovil. 
Naučil mě, jak se v a k řece chovat, co je a co není rytířské, protože muškaření 
je ze všech rybolovných technik asi ta nejrytířštější. Lovec i ryba při muškaření 
mají vyrovnané šance a  je to opravdu souboj kdo s koho. Za tohle všechno 
Hubertovi vděčím. 

Moje úspěšné roky, kdy jsem od vody (nejčastěji to bylo na Svratce mezi 
Boračí a Vírem) vracel pravidelně s úlovky, skončily Hubertovou náhlou smrtí 
v  roce 1977. Zemřel údajně v  důsledku embolie po  vcelku banální operaci. 
Dodnes, kdykoli jedu podél Svratky, vidím uprostřed proudu stát jeho drob-
nou, až kachektickou postavu. Stejně dnes, jako tehdy před více než čtyřiceti 
lety. Mám-li možnost, tak přibrzdím, zamávám jemu i řece a skládám svému 
učiteli – Panu Rybáři Hubertovi aspoň na dálku poklonu a hold.

Ivan Koláčný

In memoriam jednoho Pana Rybáře z Řečkovic

SENIOR BUS 
– nová služba pro seniory

Dopravní podnik města Brna ve  spolupráci se statutárním 
městem Brnem zavádí od  1. června 2016 novu službu SENIOR 
BUS. Služba je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a seniory 
starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Cestující si jízdu 
můžou objednat na telefonním čísle 731 518 348 vždy od 7:00 
do 15:00 hodin. Informace pro operátora:
•	 datum	a čas	požadované	jízdy,
•	 místo	nástupu	a výstupu,
•	 jméno	a příjmení,
•	 datum	narození	nebo	č.	průkazu	ZTP	či	ZTP/P,
•	 jméno	a příjmení	případného	nezbytného	doprovodu,
•	 telefonní	číslo,	na kterém	je	zájemce	k zastižení.	

Služba SENIOR BUS, která je provozována pouze na  území 
města Brna, je zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 korun. 
Jedna doprovázející osoba bude cestovat zdarma.

Ing. Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a. s.
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Nedávno uplynul už rok od doby, kdy vzniklo na území naší městské 
části společenství lidí, kterým není lhostejné životní prostředí, kteří chtě-
jí propagovat místní kulturní dědictví, tradice a zdravý životní styl. Členy 
řádně registrovaného spolku jsou odborníci z různých oblastí života i pro-
stí obyvatelé. Za  svoji zbraň si určili komunikaci, naslouchání potřebám 
a  starostem běžných lidí, aniž by museli vstupovat do  politických stran 
a hnutí. Za nejdůležitější prostředek pak považují dialog se spoluobčany.

Jako první úkol si nový spolek postavil obhajobu parku v centrální části 
Řečkovic, kde by v místě nynějšího dětského hřiště a bývalé hasičky mělo 
z větší části vzniknout parkoviště. Všem nám bylo samozřejmě jasné, že 
auta někde parkovat musí, ale zároveň nám nepřišlo navrhované řešení 
jako nejvhodnější. Přes zprvu bouřlivou výměnu názorů se nám podaři-
lo s vedením radnice najít společnou řeč a pojmout Palacké náměstí jako  
celek. Tak, aby zde bylo místo pro odpočinek, hřiště pro děti, ale aby vznik-
la i potřebná parkovací místa pro auta, bez nichž si v dnešní době život už 
nedovedeme představit. Vše by mělo být citlivě zakomponováno do cent-
rálního prostoru Řečkovic tak, abychom s výsledkem mohli být spokojeni 
i v budoucích letech.

Od jara letošního roku proběhlo několik schůzek mezi vedením obce 
a spolku, a výsledkem je architektonické zpracování, které bylo představe-
no na veřejné debatě v minulém měsíci na radnici.

Nechceme však postavit svoji existenci na  jediném tématu. Rádi by-
chom rozšířili množství a  kvalitu stárnoucí řečkovické zeleně. Navázali 
jsme spolupráci s místním odborem životního prostředí a v příštím roce 
plánujeme požádat o grant na výsadbu stromů. Obec něco dobrého získá, 
radnice ušetří.

Spolek Za zdravé Řečkovice nechce být uskupením lidí proti někomu, 
ale chtěl by naopak být stabilizačním a nadčasovým prvkem. Naším zá-
jmem je pomáhat úředníkům na radnici při řešení problémů, hájit ekolo-
gické zájmy občanů, reagovat na poškozování přírody, na všechny nejasné 
záměry a  sporná rozhodnutí z  kterékoliv strany. Podmínkou úspěchu je 
ovšem zájem a spolupráce obyvatel. 

Naše aktivity můžete sledovat na webu www.zdravereckovice.cz nebo 
na facebooku spolku.

Česlav Ulrich

Předškoláci z MŠ Novoměstská 
v brněnské ZOO

Díky projektu „Děti dětem – Kometa městu“ navštívily naše před-
školní děti brněnskou zoologickou zahradu. Dětem se nejvíce líbilo 
u ledních medvědů, lachtanů a u žiraf. Cestou nás doprovázel krásný 
páv. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Děkují děti a paní učitelky z Mateřské školy Brno, Novoměstská 1.

Staň se mladým novinářem
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky  

a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderá-
torem či rozhlasovým zpravodajem? Potom neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná  
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které si hrají 
na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové 
se pravidelně schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se 
slavnými osobnostmi a  dostávají se společně díky novinářským průkazům 
na místa, kam se jen málo kdo smí podívat.

Brněnští malí novináři spolupracují s  celorepublikovými médii, píší  
recenze pro nakladatelství i  moderují folklorní a  filmové festivaly. Členo-
vé mají i  vlastní pořad na  internetovém rádiu Domino a  inspiraci do  něj  
nehledají jen v  České republice. V  předchozích letech navštívila redakce  
z  moravské metropole naše sousední státy, a  tak se dostala například  
do Slovenského rozhlasu či polského Deníku.

Na  rozdíl od  dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen po-
kud chtějí, mohou publikovat články na  internetové Malé (ale naše) noviny  
(www.dta.zde.cz), točit reportáže na  výstavách či dělat rozhovory s  umělci. 
U nás není nic povinné.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k  nám přidat. Scházíme se od  září 
do června jednou týdně na dvě hodiny v SVČ Lužánky na pracovišti Labyrint 
v Brně-Bohunicích. Více informací najdete na www.dta.cz, zájemci se mohou 
hlásit na litina.dta@gmail.com.

Spolek Za zdravé Řečkovice

Děti malovaly, čím chtějí být

V letošním roce proběhl pod záštitou Úřadu městské části Brno-Řečkovi-
ce a Mokrá Hora již šestý ročník výtvarné soutěže pro mateřské školy v naší 
obci. Tentokrát na  téma „Čím bych chtěl/a být“. Sešlo se mnoho krásných  
výkresů. Z obrázků, které děti poslaly, jsme se členy komise školství a mládeže 
vybrali z každé školky tři výherce a udělili čtyři zvláštní ceny poroty. Překvapilo 
nás, jak neobvyklé povolání si některé děti vybraly. Děti by chtěly být napří-
klad neurochirurgy, opraváři lamp, farmáři nebo třeba učiteli psů. Děkujeme 
nejen dětem, které se soutěže účastnily, ale také jejich učitelkám za  spolu-
práci. Současné využívám této příležitosti, abych jménem svým i členů naší  
komise popřála všem v  Řečkovicích a  Mokré Hoře slunečné léto,  krásné  
prázdniny a pohodovou dovolenou.

Lenka Vystrčilová,  
předsedkyně komise školství a mládeže

Vítězný obrázek: Ema Rusová, MŠ Kárníkova  
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Poděkování vedení 
ZŠ Novoměstská

Vzhledem k  tomu, že v  červnu  
končí ve  své funkci paní ředitelka 
Mgr.  Eva Baráková, chtěla bych jmé-
nem Okresní rady Asociace školních 
sportovních klubů ČR Brno-město  
poděkovat jí i  paní zástupkyni Mgr. 
Danuši Hadačové za dlouholetou spo-
lupráci v oblasti sportu. 

Ve  škole pravidelně probíhala  
obvodní i  okresní kola soutěže žáků  

1. stupně ve šplhu a vybíjené. Každoročně se v turnaji pro 
více jak 30 družstev v obou  tělocvičnách bojuje o Novo-
městský pohár ve florbalu. Paní D. Hadačová je dlouhole-
tou aktivní členkou výboru OR a již 10 let pořádá krajská 
finále ve vybíjené pro dívky i chlapce z 1.stupně. Ve škole 
se uskutečnila i  řada sportovních seminářů pro kolegy 
z celého kraje.

Milé kolegyně, děkuji Vám za Váš čas a úsilí, které jste 
věnovaly dětem a  sportu. Dovolte, abych Vám jménem 
všech brněnských učitelů popřála hodně zdraví a  klidu 
do dalších let, možnosti provozování osobních pohybo-
vých aktivit a uspokojení z další činnosti. 

Mgr. Jaroslava Strouhalová za OR AŠSK ČR Brno-město

SPORT

Na  Horáckém náměstí v  Řečkovicích se konalo 11. mistrovství  
brněnských městských částí v pétanque. Vítězi předchozího ročníku 
náleží právo i povinnost spolupořádat turnaj v dalším roce. Protože 
jsme opět vyhráli, bude se mistrovství konat v Řečkovicích i příští rok. 
Naše reprezentační týmy vyhrály v kategoriích radnice, muži i junio-
ři, pouze ženstvu se letos tolik nedařilo. Putovní pohár opět na rok 
ozdobí starostovu kancelář. Velký dík patří šéftrenérovi řečkovické 
reprezentace Oldu Gardášovi a všem organizátorům.

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Řečkovice opět vyhrály turnaj  
v pétanque 

Hřiště ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích zaplnili senioři z celé jižní 
Moravy. Už podruhé se zde konaly Krajské sportovní hry důchodců, 
pořádané Svazem důchodců ČR. Prosluněný čtvrtek 16. června byl 
na soutěžení jako stvořený. Běhal se slalom s míčkem, házely se šipky, 
míčky spojené provázkem, shazovaly ruské kuželky. Na velkém hřišti 
se házelo granátem na  přesnost. Zkrátka sportovat a  zápolit se dá 
v každém věku.

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Krajské sportovní hry důchodců
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Jedním z  vrcholů celoroční činnosti PTO Severka při PS Pionýr  
Řečkovice je Setonův závod. Pionýrské tábornické oddíly v Jihomo-
ravském kraji vždy v dubnu poměřují svoje síly a dovednosti. Na trase 
dlouhé 6 až 10 km čekají závodníky klasická stanoviště, jako je mapa 
a  buzola, uzlování, morseovka, stavba stanu, botanika či zoologie, 
mezi náročnější úkoly patří třeba jízdní řády nebo první pomoc. 
Specialitou jsou pak stanoviště nejstarší kategorie „Rádci“ – mají  
totiž úkoly ztížené a  jsou nuceni improvizovat, například vyslat  
zprávu pomocí afrického bubnu.

Letos byla naše reprezentace mimořádně úspěšná. Do  závodu 
jsme vyslali početnou delegaci 10 tříčlenných hlídek a  7 z  nich se 
umístilo na vyhlašovaných pozicích: získali jsme tři 1. místa v kate-
gorii Nejmladší, Mladší a Starší, dále pak tři 3. místa a  jedno 4. mís-
to (celkem bylo 98 hlídek z  18 oddílů). Díky dobrým výsledkům  
i  z  dalších akcí Orientační běh a  Dračí smyčka jsme stanuli na  třetí 
příčce v  celoroční soutěži s  názvem „Zelená liga PTO“. Všem našim  
závodníkům gratulujeme!

Hana Procházková, Pionýr Řečkovice, PTO Severka

K  tomu, aby děti strávily více času venku, v  přírodě, nemusíte  
organizovat velké výlety do lesů. Stačí je přihlásit do kroužku na Lip-
ku. Zkušení pedagogové zde připravují odpolední programy pro 
děti v přírodě, a to i když jsou přímo v centru města. Umožňují jim 
to přírodní zahrady zařízené tak, aby děti nejen vzdělávaly, ale i bavi-
ly. Samotný program kroužků je velmi různorodý – nabízíme dětem 
poznávání přírody, tvoření, sportovní aktivity, péči o zvířata, vaření, 
výlety a mnoho dalšího.

Co děti a rodiče nejvíc oceňují, nám prozradila pedagožka Lenka 
Šimková. „Z  naší zkušenosti si rodiče cení naše nasazení při vedení 
kroužků, propracovanost programu, pěkné prostředí na našich pra-
covištích, pěkné prostředí našich zahrad a přístup k dětem. A děti? 
Teď jsme něco takového řešili s mými puberťáky z kroužku Píditelé. 
Táhnou je k nám kamarádi, společenství všech kolem Lipky, výpravy 
a  také setkávání s  lidmi, kteří dělají něco zajímavého, třeba chovají 
hady, pečují o netopýry či žijí s hendikepem. Také rádi v kroužku vaří.“

Od 1. června je možné vybírat z celé řady kroužků na rok 2016/2017, 
najdete je na adrese www.lipka.cz/krouzky. V nabídce jsou kroužky 
pro všechny věkové skupiny – nejmladším dětem, které chodí na Lip-
ku, je 2,5 roku, nejstarším pak 15 a více. A do všech se můžete také 
rovnou přihlásit, tak neváhejte a rezervujte si místa již nyní. Dospělí 
mohou navíc zavítat na adresu www.lipka.cz/tvorive-kurzy a vybrat si 
z pestré nabídky řemeslných a rukodělných činností.

Máme nejlepší táborníky v kraji

Pošlete děti od počítačů do přírody

RYCHLE VYHLEDÁ A PROVĚŘÍ KUPUJÍCÍHO, ZAJISTÍ CELÝ PROCES PRODEJE
VEŠKERÝ PRÁVNÍ SERVIS VČETNĚ VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VŽDY SERIÓZNÍ, TRANSPARENTNÍ, FÉROVÉ JEDNÁNÍ, ZKUŠENÝ ADVOKÁT
NEPLATÍ SE PROVIZE, JEN DOHODNUTÁ ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY
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Placená inzerce

A znovu do brněnského podzemí
V  úterý 14. června se uskutečnila druhá virtuální exkur-

ze do  brněnského podzemí. S  Ing.  Alešem Svobodou jsme  
sledovali průzkum v  okolí kostela sv. Jakuba, které až do   
josefínského období bylo po více než 400 let jediným brněn-
ským městským hřbitovem.  Omezený prostor a  stálá potře-
ba dalších a dalších pohřbů nutila středověké brněnské radní 
řešit potřebu likvidace starých hrobů s  exhumací původních  
pohřbených, aby na  jejich místo mohli být pohřbeni noví.  
Pozůstatky v  podobě kostí byly proto průběžně ukládány 
do  krypt pod Jakubským kostelem i  pod nedalekou kaplí sv. 
Mořice. Při průzkumu podzemí obou svatyň byly objeveny 
desetitisíce ostatků Brňanů. Díky malému kolektivu kolem 
Ing.  Svobody se tyto pozůstatky podařilo pietně uspořádat 
do dnešní podoby Kostnice sv. Jakuba. 

Ne vše, co bylo a je zajímavé, mohlo být na tomto druhém 
setkání řečeno a  ukázáno. Využili jsme po  skončení přednáš-
ky pochopení Ing. Svobody a smluvili s ním další pokračová-
ní, které bude věnováno dosud nevyřčenému tajemství této  
lokality. Vy, kteří máte všechny Svobodovy knihy o brněnském 
podzemí, přijďte rovněž. Ne vše se do  nich vešlo a  mluvené  
slovo lze jen těžko nahradit.

Přednáška se tedy uskuteční v úterý 13. září v 18.00 hodin 
opět na radnici. Takže neváhejte a vyhraďte si pro tento večer 
čas.

      RNDr. Ivan Koláčný,  
předseda VNM ZMČ



Dětský den za radnicí
V  pátek 27. května 2016 se 

opět konal Dětský den za radnicí, 
pořádaný městskou částí a  So-
kolem Řečkovice. Samozřejmě 
jsme se neobešli bez atraktivních 
lanových soutěží řečkovického 
Pionýra, které lákají především 
starší děti. V bohatém programu 
na  děti čekalo malování na  obli-
čej, taneční vystoupení Krtečeka 
z Orla Řečkovice nebo mažoretek 
z  DDM Brno, pobočky Frikulín. 
K  vidění byla i  ukázka zatýkání 
výtržníka jednotkou městské 
policie, prohlídka techniky měst-
ské policie a  řečkovických hasi-
čů už se už stala tradicí. Dětský 
den uzavřel podvečerní koncert  

skupiny FT Prim, která to s dětmi rozhodně umí, kotel fanynek si mu-
zikanti udrželi i během dešťové přeháňky. Jsou to holt profíci.

Díky všem, kteří pomohli, spokojenost spousty soutěžících dětí je 
důkazem, že se akce opět povedla.

Oldřich Gardáš 
člen zastupitelstva ( KDU-ČSL)

KULTURA
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Hodová vzpomínka
Je pěkné nedělní odpoledne 11. srpna 1991 a v již téměř zapomenuté 

zahradě bývalého řečkovického pivovaru v sousedství kostela sv. Vavřin-
ce probíhá z  iniciativy tehdejšího vedení řečkovické radnice a  skupiny 
nadšenců Vavřinecké odpoledne. Vládne pohoda, vzpomíná se a  zrodí 
se myšlenka uspořádání krojovaných Vavřineckých hodů. Protože od   
myšlenky není někdy daleko k činu, je rozhodnuto uspořádat tyto hody 
v následujícím roce.

Hody se konaly v Řečkovicích od nepaměti v souvislosti se svátkem 
sv. Vavřince, který je patronem zdejšího kostela a  jehož svátek připadá 
na 10. srpna. V minulosti bývaly spojené s dožínkami a pořádaly je různé 
korporace (např. Národní jednota, hasiči). Po  určitém přerušení vlivem 
válečných, politických a společenských okolností byla vždy snaha je ob-
novit. Naposledy se tak stalo v šedesátých letech minulého století, kdy 
tehdejší řečkovická chasa uspořádala v září 1966 Václavské hody, po nich 
následovaly Martinské a dvakrát Vavřinecké. Toto období trvalo jen krát-
ce a od roku 1970 byla opět přestávka dlouhých 22 let. 

A tak se v roce 1992 začíná psát nová kapitola řečkovických Vavřinec-
kých hodů. Na jaře jsou prováděny základní stavební a technické úpravy 
v  prostorách bývalé pivovarské 
zahrady a postupně je v dalších le-
tech vytvořen pěkný areál pro po-
řádání společenských akcí. Vzniká 
nová řečkovická chasa, a  protože 
je krojovaných párů v prvním roce 
obnoveného konání hodů třináct, 
dává si jméno Řečkovická tři-
náctka. Pod tímto označením tvoří 
krojovaný hodový kolorit dodnes.

Vavřinecké hody v  roce 1992 
probíhaly ve dnech 15. a 16. srpna. 
V  sobotu dopoledne byla posta-
vena hodová máje a  odpoledne 
hodový průvod za doprovodu de-
chové hudby Podboranka prošel 
Řečkovicemi. V  neděli byla slou-
žena slavnostní mše a  odpoled-
ne pokračovala hodová veselice. 
Tento základní scénář trvá s men-

šími změnami a  úpravami do  současnosti. K  tanci i  poslechu hrály do-
sud na hodech celkem tři dechové kapely – Podboranka, Bojané a hlav-
ně Zdounečanka. Nesporným úspěchem prvních hodů bylo zažehnutí  
pomyslné hodové pochodně, která hoří již 25 let. Letošní hody tedy bu-
dou už dvacáté páté v řadě, a to znamená, že je to nejsouvislejší období 
novodobých řečkovických hodových dějin.

Tento článek je věnován jako poděkování všem, kteří se na obnove-
ní a přípravě hodů podíleli, a  je také vzpomínkou na ty, kteří již nejsou 
mezi námi. Zároveň je pozvánkou na  letošní Vavřinecké hody, které se 
budou konat ve dnech 5. – 7. srpna. Pamětníci, bývalí a současní účastníci 
řečkovických hodů jsou srdečně zváni na sobotní dopoledne, kdy je při 
společném stavění hodové máje nejlepší možnost vzájemného setkání.

Je naším přáním a snahou, aby se tradice Vavřineckých hodů uchovala 
i do budoucna a byla kulturním obohacením zdejšího regionu.

Vzpomínal Jan Bartoněk společně s Ludmilou Ulrichovou  
a prof. MUDr. Jiřím VaňkemNa starých schodech do areálu v roce 1992, 

foto Ludmila Ulrichová

Třináct párů v roce 1992, foto z archivu Jiřího Tomáška


