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Vážení spoluobčané,

s  příchodem podzimu a  jeho 
pestrými barvami jsme se 
rozhodli přijít s  modernějším 
vzhledem naší ŘEČI. Pevně 
věřím, že si užijete jak specifické 
počasí v  době babího léta, tak 
přehledně setříděné informace 
z nejrůznějších oblastí naší čtvrti. 
Jednou z těch nejvýznamnějších 
oblastí, které má městská část 
ve své působnosti, jsou mateřské 
a  základní školy. Během letních 

prázdnin proto tradičně probíhal čilý stavební ruch na některých z námi 
zřizovaných škol a školek. V termínu se nám podařilo dokončit potřebnou 
rekonstrukci střech ZŠ Novoměstská a z nové podoby školní zahrady 
se mohou těšit děti z MŠ Tumaňanova v Mokré Hoře. Nezbývá mi, než 
dětem i  pracovníkům obou zařízení popřát, ať se jim nově opravené 
vnitřní či venkovní prostory líbí a dobře jim slouží.

Do  letošního listopadového hlasování v  rámci brněnského 
participativního rozpočtu postoupily tři projekty z  Řečkovic a  Mokré 
Hory. Je mezi nimi také „Řečkovický hráj“, součást proluky v ulici Terezy 
Novákové, který loni nebyl zařazen do hlasování kvůli administrativním 
překážkám. Jsem rád, že je tomu letos jinak. Projekt se podařilo 
projednat tak, aby na  podzim 2020 mohl zabojovat o  přízeň Brňanů. 
Společně s  iniciátory tohoto projektu jsme si v  minulém týdnu vše 
probrali s reprezentativní částí vedení města Brna (náměstky primátorky 
Petrem Hladíkem a Jiřím Olivou). Moje stanovisko a stanovisko městské 
části je v souladu s postojem Bytového odboru Magistrátu města Brna 

coby investora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny a  celkové 
kultivace tohoto pozemku. Souhlasíme s realizací Řečkovického hráje 
za  podmínky odsouhlasení konkrétního řešení ze strany Bytového 
odboru a  ze strany městské části při současné koordinaci s  druhou 
etapou výstavby v  proluce. Takový přístup považuji za  odpovědný 
a hospodárný, neboť minimalizuje možnost, že veřejné prostředky budou 
vynakládány pouze na dočasné úpravy. Na uvedené schůzce s vedením 
města také padla důležitá připomínka, že zadní část pozemku u školky 
Škrétova by mohla být v  budoucnu využita jak pro bydlení seniorů, 
tak pro školku. Myšlenka bytového domu se školní třídou v přízemí je 
v současnosti realizována v městské části Brno-Bohunice. Domnívám se, 
že by podobné řešení výborně navázalo také na stávající zahradu školky 
ve Škrétově. Pan náměstek Oliva rovněž přislíbil uspořádání opětovného 
veřejného představení projektu výstavby startovacích bytů pro mladé 
rodiny.

Loni jsme v  celoměstském hlasování podpořili nápad řečkovických 
trenérů futsalové mládeže a  společně vybojovali finanční prostředky 
na stavbu nové nafukovací haly při ZŠ Novoměstská. Jsem proto rád, 
že mohu konstatovat, že přípravy probíhají hladce a podle plánu. V září 
jsme získali potřebné územní rozhodnutí pro umístění plynovodní pří-
pojky a rozvodu plynu k hale. Stále tedy platí optimistický scénář dokon-
čení stavby do konce tohoto roku.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
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Zprávy ze zasedání rady  
a zastupitelstva městské části
Na své 25. schůzi 26. srpna 2020 rada městské části:
	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Stavební 

úpravy stávajících objektů Terezy Novákové 94, 96, 98, 100“ nabídku 
předloženou společností RISTEKO, s.r.o., Kaštanová 489/34, 620  00 
Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,

	vybrala za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 
bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“ společnost FRAMA, spol. 
s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno,

	schválila slevu z  nájemného z  důvodu omezujících opatření 
v  souvislosti s  šířením nemoci COVID-19 za  pronájem objektu 
Měřičkova 20 ve  výši 30 % za  období od  1. 4. 2020 do  30. 6. 2020 
společnosti AMORA, s. r. o., se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 Brno,

	schválila smlouvu o dílo se společností AD SECURITY, s. r. o., se sídlem 
K  Červenému vrchu 845/2b, Praha 6, na  plnění veřejné zakázky 
„Dodávka a montáž generálního klíčového systému v budově ÚMČ, 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,

	schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 7. 2020 se 
společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, na provedení 
díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora“, spočívající v rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny,

	projednala projekty předložené v  rámci participativního rozpočtu 
města Brna – Dáme na vás. Souhlasila s realizací projektů: „Bílé střechy 
chladí Brno“, „ZAMILEC - dětské hřiště a  sportoviště“ a „Řečkovický 
HRáj“. Nesouhlasila s  realizací projektu „NA  KONEČNÉ KONEČNĚ 
TOALETY“.  

Na svém XI. zasedání 17. září 2020 zastupitelstvo městské části:
	schválilo slevu z  nájemného z  důvodu omezujících opatření 

v  souvislosti s  šířením nemoci COVID-19 za  pronájem objektu 
restaurace a  vinárny Svatovavřinecký dvůr ve  výši 30 % za  období 
od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 společnosti IDES gastro, s. r. o., se sídlem 
Hybešova 21, 602 00 Brno,

	souhlasilo s  návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna o místních poplatcích a navrhlo zvýšení sazby poplatku z pobytu 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 40 Kč/den/osoba,

	navrhlo změnu v  návrhu obecně závazné vyhlášky o  regulaci 
používání zábavní pyrotechniky tak, aby doba výjimky ze zákazu 
používání zábavní pyrotechniky byla v  souladu s  dobou výjimky 
z dodržování nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky města Brna 
o nočním klidu, 

	projednalo žádosti o vyjádření k prodeji, převodu a směně pozemků.
                                                                                  

Dana Filipi, místostarostka

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
v pondělí 5. října 2020 v 15.00 hodin

DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne

na řečkovické radnici.
Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského divadla Brno  

Aleše Slaniny,
cestopisná přednáška s názvem KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE  
– DEVON A CORNWALL a povídání se starostou městské části

 Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Hurá do školy aneb dětský den 
za radnicí

,,My vám ty medaile přivezeme.“ Tato replika ze známého filmu  
S  tebou mě baví svět mě napadla, když jsme před 1. červnem kvůli 
epidemii nemoci covid–19 s  těžkým srdcem rušili tradiční dětský den. 
A  protože situace kolem pandemie během prázdnin vypadala jinak, 
daleko lépe, než se vyvíjí teď, rozhodli jsme se pro náhradní akci pro 
děti konanou poslední srpnový den.  Nazvali jsme ji Hurá do školy a její 
organizaci jsme svěřili agentuře GO EVENTUM, s. r. o., se kterou jsme 
pochopitelně konzultovali celý program a  které děkujeme za  hladký 
průběh a  organizaci celého dne.  Podařilo se nám rozšířit nabízené 
možnosti občerstvení pro děti i  jejich rodiče. Společnost TESCO 
navíc zajistila dětem zdravou svačinu v  podobě banánů, pomerančů 
a melounů. Dovolte, abych tímto poděkoval všem organizacím a týmům, 
které se na  této akci pro naše děti podílely. Doufám, že na  nikoho 
nezapomenu, když zmíním FC Zbrojovku Brno, Volejbalový klub Brno, 
taneční skupinu T-Group, Hasičský záchranný sbor JMK, Městskou policii 
Brno, Policii ČR, BESIP JMK, Bílý kruh bezpečí Brno, Učíme první pomoc 
Brno, Zoologickou zahradu Brno, Šelmy Brno a Knihovnu Jiřího Mahena. 
Děti tak byly zapojeny nejen do  sportovních aktivit, ale mohly se 

i něco nového naučit v bezpečnostní a zdravotní oblasti, velmi z blízka,  
kontaktně a  jinak než v  ZOO poznat některá zvířata apod. Začátek  
školního roku dětem opatrně připomněl stánek knihovny, který 
nenásilnou formou motivoval naše malé čtenáře. Myslím, podle reakcí 
dětí i  rodičů, že se nám všem celý poslední prázdninový den vydařil – 
a kdo ví, možná se rodí nová tradice.

Mgr. René Černý, místostarosta
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Rozhovor s Alešem Slaninou

Aleši, v  kolika letech jste poprvé stanul 
na jevišti?

Poprvé jsem vystupoval na  jevišti v  sedmi 
letech. Bylo to s  folklorním souborem Púčik, 
kterého jsem byl několik let členem. Pak násle-
dovalo amatérské divadlo na Veveří ulici - Stu-
dio V- a na profesionálním jevišti jsem poprvé 
stanul, když mi bylo patnáct let. Bylo to tehdy 
v muzikálové baladě Kolčava u nás v Městském 
divadle. Moc rád na celé představení vzpomí-
nám, a řekl bych, že nejen proto, že bylo mojí 
absolutní premiérou. Nádherná hudba Petra 
Ulrycha je opravdu unikátní...

Čím jste chtěl být jako malý kluk? Vzhledem 
k  tomu, že jste po  základní škole šel studovat 
na  matematické gymnázium, herectví ve  Va-
šich plánech asi nebylo, nebo ano? 

Rozhodně nebylo. Jako malý kluk jsem 
chtěl být původně popelářem a potom hlavně 
kuchařem, což si aspoň v menším plním účastí 
na  různých kurzech vaření. Je to pro mě per-
fektní relax, ale taky možná proto, že vařím jen 
proto, že chci, a ne proto, že musím... No a ta 
matematika? To se prostě nějak stalo, chvilku 
zůstalo a v tichosti zmizelo :-).

Máte spočítáno v kolika divadelních kusech 
jste už v Městském divadle hrál? 

Přesně nevím, kolik premiér jsem měl u nás 
v divadle, ale celkově jich byla bezmála stovka. 
Relativně vysoké číslo. Ani nevím, jak jsem to 
vlastně stihnul :-).

Která  role pro Vás byla největší výzvou 
a na kterou rád vzpomínáte?

Nerad bych některé roli křivdil, protože 
těch krásných bylo opravdu hodně. Namátkou 

bych vybral třeba Mozarta ve stejnojmenném 
muzikálu. Bylo to dokonce moje absolventské 
představení na JAMU, ač se hrálo u nás v diva-
dle. Moc rád vzpomínám na muzikály Pokrevní 
bratři, Hello, Dolly, Papežka nebo na pražského 
Romea a  Julii. Nebo třeba Jánošíka v  divadle 
Radost. Rimbaud v inscenaci Úplné zatmění mi 
taky hodně utkvěl...

V  Městském divadle Brno jste v  angažmá 
od roku 2010, ale vystupovat jste zde začal už 
mnohem dříve. Neuvažujete o  tom, že byste 
změnil působiště a zkusil štěstí třeba v Praze?

V žádném případě. Jsem tu šťastný, spoko-
jený, vytížený... Do  Prahy jsem šel “na  zkuše-
nou” do dvou inscenací - a s pokorou jsem se 
vracel zpátky do Brna.

Ke  svému hlavnímu povolání, tedy hraní, 
jste před časem přidal i vyučování na brněnské 
konzervatoři. Které předměty vyučujete a jaký 
jste učitel?

Učím hlavní obor na  hudebně-dramatic-
kém oddělení, což je herectví, a  taky jevištní 
mluvu. Někdy je to hodně náročné, protože 
konzervatoř je střední škola, tudíž studenti 
během studia dospívají a  herectví je hodně 
o  emocích, takže se občas z  pedagoga musí 
stát i  kamarád a  tak trošku náhradní rodič, 
a  přitom je potřeba si stále držet nějaký od-
stup... Ale když vidím pokroky, byť drobné, 
jsem nejšťastnější v celém Brně :-).

Před chvílí jste o  sobě prozradil, že Vaším 
koníčkem je vaření. Máte nějakou oblíbenou 
kuchyni nebo jídlo? 

Nejsem téměř vůbec vybíravý a chutná mi 
skoro všechno. Jediné, co jsem zatím nebyl 

schopen zkonzumovat, byla plíčka na smetaně. 
Miluju českou i  zahraniční kuchyni. Indickou, 
vietnamskou, francouzskou... Moc rád mám 
hovězí na  červeném víně, řízek, Bun Bo  
Nam Bo, sushi, pečenou husu... No prostě 
všechno :-).

Když v  červnu probíhaly oslavy 75 let  
Městského divadla Brno, jednou z  atrakcí 
v  rámci celodenního programu byla i  Vaše  
kuchařská show. Které jídlo jste divákům  
předváděl?

Společně s diváky jsme připravili téměř sto 
porcí takové mojí variace na guláš. Byl to kla-
sický hovězí guláš na černém pivu se spoustou 
čerstvé papriky, rajčat a zvláštností bylo třeba 
čerstvé oregano místo majoránky.

Myslím, že to bylo klasické, ale zároveň  
i originální jídlo.

Narodil jste se v Klatovech, ale už od dětství 
žijete v Brně. Jak Brno vnímáte? A žije se Vám 
v něm dobře?

Já na  Brno nedám dopustit. Ale uznávám, 
že některé vtipy na Brno a  jeho obyvatele mi 
přijdou vlastně trefné :-). Je tady krásně, všude 
je to blízko, ale zároveň tady není nuda a pořád 
se někde něco děje. Ať už divadelní, hudební, 
kulinářské, vzdělávací akce... 

Již několik let pořádáte vánoční koncerty. 
Loni například v  Červeném kostele. Připravu-
jete jej i letos?

Připravuji, momentálně řeším přesné da-
tum koncertu, které přímo ovlivní i výběr mých 
hostů. Moc si přeji, aby i  letos mohl koncert 
v  Červeném kostele proběhnout ve  zdraví. 
Držme si vzájemně v této zvláštní době palce 
a mějme se rádi.

Děkujeme za příjemné povídání a přeje-
me mnoho krásných rolí.

Rozhovor připravily  
Dana Filipi a Kateřina Svobodová

V  říjnu proběhne na  radnici městské části akce pořádaná 
u  příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Na  programu bude 
mimo jiné i pěvecké vystoupení Aleše Slaniny, herce Městského 
divadla Brno, který již šestkrát zvítězil v  divácké anketě Křídla 
o nejoblíbenějšího herce.  Požádali jsme Aleše o krátký rozhovor. 

S Petrem Štěpánem v komedii Pro nic za nic, foto Tino Kratochvil

V muzikálu Grand Hotel, foto Tino Kratochvil
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ObRázkY NEjEN z CEST 
Alena Svobodová

V  říjnu v  Galerii Na  radnici přivítáme výtvarnici paní Alenu 
Svobodovou. Paní Alena pracuje jako zubní technička a říká, že výtvarné 
vlohy zdědila po své mamince a dědečkovi. Malování je pro ni relaxací 
a radostí, proto si vybírá náměty s pohodovou atmosférou.  Často je sbírá 
na  svých cestách po  zahraničí, zejména v  Anglii, Skotsku, Francii nebo 
Itálii. Inspirací jsou pro ni také zahrady, hudba, historie, příroda i lidé Její 
obrazy věrně zachycují atmosféru námětu. Používá techniku realistické 
olejomalby, většinou na pevný podklad. Poslední dobou tvoří technikou 
akvarelu.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 16. října v 17 hodin a potrvá 
do neděle 25. října 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 
do 17 hodin. 

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

Vladislav Musil, předseda komise

cí kamarádi pomůžou Martínkovi se smutkem po mamince, který zažívá 
po nástupu do lesní školky. O chameleonovi, který hledal svou mamin-
ku Christine Beigelové. Roztomilé obrázky a roztomilý příběh. Skopiči-
ny kocoura Silvestra Zuzany Pospíšilové jsou příhodami kocoura, který 
bydlí s  babičkou v  blízkosti ZOO a  vydává se na  dobrodružné výpravy 
za  svými exotickými kamarády. Králík je taky jenom člověk!!! autorky 
s přezdívkou Komára je úžasným vyprávěním o životě králíka v lidské ro-
dině s neméně úžasnými ilustracemi. Posledním tipem pro mladší děti je 
Mahenova a Ladova knížka Co mi liška vyprávěla. Tyto krásné pohádky 
nám byly inspirací pro školní družiny, které k nám chodí na besedy. Po-
jmenovaly jsme si je Liščí klub školních družin a je to náš malý příspěvek 
k nadcházejícím oslavám 100 let Knihovny Jiřího Mahena, které naplno 
propuknou po novém roce. Takže až uvidíte u nás v knihovně krásný pla-
kát z této knížky, budete vědět, prostě všude liška, kam se podíváš.

Přijďte si prohlédnout výstavu, půjčit knížku nebo jen tak pobýt. Jsme 
tu pro Vás a moc se na Vás těšíme. Přejeme krásné podzimní dny ve zdra-
ví a v pohodě.

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

LITERáRNÍ CHUŤOVkY 
Triumf Lišky v dámu

Vážení a milí literární gurmáni,

moc Vás zdravíme a doufáme, že Vám slouží zdraví. Rozjezd po prázdni-
nách už je za námi a nám se pracuje zase o něco lépe. Máme více nových 
knížek, chodí k nám více čtenářů, stále se hlásí noví dospělí i děti, a to nás 
opravdu moc těší.

A co jsme si pro Vás připravily? V prvním říjnovém týdnu, kdy je ce-
lostátně vyhlášen Týden knihoven, se mohou všechny děti a teenageři 
ve věku od 0 do 18 let zdarma přihlásit do knihovny. Dobrá příležitost, 
jak začít.  A nezapomeňte prosím, pokud máte doma prvňáčka, můžete 
s  ním přijít až do  konce měsíce, protože prvňáčci mají celé září a  říjen 
zdarma. Tímto způsobem naplňujeme naše heslo Poprvé do školy – Po-
prvé do knihovny. 

A jaké Vás čeká v říjnu zpestření? V pondělí 5. 10. si můžete přijít vy-
robit záložku do knížky, srdečně zveme děti i dospělé. Materiál bude pro 
Vás připraven a  sejdeme se od  15 do  17 hodin. Od  1. 10. do  31. 10. si 
můžete v prostorách pobočky prohlédnout úžasnou výstavu ilustráto-
ra dětských knížek Tomáše Tůmy Jak vzniká knižní ilustrace. Pan Tůma 
ilustruje, kromě jiného, například dětské encyklopedie o zvířatech, proto 
jsme ho poprosily, aby vyprávěním o své zajímavé práci oslovil maminky 
a děti, které k nám chodí na setkání BOOKSTART. Akce je vhodná pro 
všechny dospělé a jejich ratolesti od 0 do 3 let a uskuteční se ve čtvrtek 
29. 10. od 16 do 17 hodin. Zveme Vás na kus řeči, povídání o knížkách 
a o zvířatech, jak je vidí ilustrátor a malíř. Proto tedy právě zvířatům vě-
nujeme dnešní Chuťovky.

Začněme rovnou něčím velmi aktuálním: Magnezii Literu 2020 
za  prózu získal brněnský spisovatel Jiří Kratochvil se svou knihou Liš-
ka v dámu. Román se odehrává v padesátých letech dvacátého století 
a prolínají se v něm dvě dějové linie, jedna realistická a druhá fantaskní. 
Dílo je poctou imaginaci, literatuře jako hře slov a obrazů, ale zároveň 
nabízí i silný příběh o propojování a zároveň neslučitelnosti různých svě-
tů a také oslavu lidské a liščí svobody. Dalším tipem z letošní Magnezie 
Litery je Orel Romiho Greye, který získal ocenění Objev roku. Tuto kni-
hu uvozuje jeden krásný citát: „Důležité v životě je, kam jdeme. A s kým. 
A jak se tam dostaneme, to už je věc druhá.“ A jako poslední tip z Magne-
zie Litery je Gump: Pes, který naučil lidi žít Filipa Rožka. Co by mohlo být 
více než Cena čtenářů, tato kniha dostala nejvíc čtenářských hlasů. Pro 
dospělé je také určena kniha Zvířecí hrdinové: pravdivé příběhy o mi-
mořádné odvaze a vynalézavosti zvířat Bena Holta. Zde se setkáte se 
zvířaty v roli záchranářů - a jde často o velmi neuvěřitelné příhody. Kniha 
Aligátor v koupelně spisovatele Cartera Langdaleho je zajímavá tím, že 
autor pracoval dlouhá léta jako inspektor u britské Královské společnosti 
pro prevenci krutého zacházení se zvířaty, takže o adrenalinové histor-
ky jistě nebude nouze. Como, vrať se! Stevena Wimma je příběh jed-
noho muže, který si pořídil jednoho umíněného teriéra. Dalším tipem je 
Jamrachův zvěřinec Carol Birchové. Hlavní hrdina se vydá na velrybář-
ské lodi na plavbu kolem světa a jeho úkolem je přivézt z Londýna dra-
ka. Naučnou literaturu zastupuje Citový život zvířat: láska, zármutek, 
soucítění - úžasná tvář skrytého světa Petera Wohllebena.  V této knize 
nám autor zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je 
poutavými příběhy a vlastními prožitky. Dozvíme se tak velice čtivou for-
mou o dosud málo prozkoumaných, avšak nanejvýš rozmanitých citech 
a chování lesních i domácích zvířat. 

Starším dětem je určena Straka v říši entropie Markéty Baňkové. Je 
to kniha bajek pro dospělé i  pro děti. Autorka zde humornou formou 
přibližuje základní fyzikální zákony. Dusty: Zázrak o Vánocích Jana An-
dersena je tak trochu detektivkou. Ze psího útulku se ztrácejí zvířata. Do-
káže někdo tento případ vyřešit? A detektivem je i Max – kočičí detektiv. 
Další díl ze série autorky Sarah Todd Taylorové má název Záhadný por-
trét. Do města, kde je vše naopak, Vás zavede román Prasopolis Martina 
Klusoně. Prasata jsou pány světa a na vrcholu potravního řetězce, lidé je 
musejí poslouchat.

Mladším dětem bychom rády doporučily tyto zajímavé knížky: Zvířecí 
olympiáda Martina Jenkinse – rekordy ve světě zvířat. Kamarádi z me-
dového lesa. Jak zahnat stesk Andrey Schutze. V této knížce čtyři zvíře-
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VÝROČÍ zNOVUPOSVĚCENÍ 
kOSTELA SV. VAVŘINCE

V říjnu letošního roku si zdejší římskokatolická farnost připomíná 120. 
výročí znovuposvěcení kostela sv. Vavřince.

První písemná zmínka o kostele v Řečkovicích pochází z r. 1338. Pů-
vodně gotický jednolodní kostelík byl v letech 1714–1716 rozšířen na pů-
dorysu kříže podle plánů brněnského stavitele Mořice Grimma. Koncem 
19. století, za působení faráře P. Josefa Kováře, došlo ke generální opravě 
a kostel byl 14. října 1900 slavnostně znovuposvěcen brněnským bisku-
pem Františkem Saleským Bauerem.

O  tom, že to byla pro farnost, již tvoří kromě Řečkovic také Mokrá 
Hora, Jehnice, Ořešín, Ivanovice a Medlánky, veliká událost, svědčí dobo-
vý tisk ze 16. 10. 1900, který cituji v původním znění.

„Farnost řečkovská slavila včera veliký svátek – posvěcení svého ob-
noveného chrámu Páně a tří nových oltářů. J. E. vdp. biskup Dr. František 
Sal. Bauer zavítal v sobotu odpoledne do Řečkovic prapory ozdobených. 
Uvítán byl od spolků veteránských a školní mládeže, od ndp. faráře a kon-
sistorního rady Jos. Kováře a nadučitele p. Filkuky, jenž v pěkné řeči ujistil 
J. E., že sbor učitelský vychovávat bude svěřené dítky, by byly důstojnými 
chrámy Ducha sv. Ve škole k tomu přiměřeně a vkusně upravené uložil J. 
E. ostatky svatých určené pro nové oltáře, pomodlil se předepsané cír-
kevní hodinky s duchovenstvem a promluvil povzbuzující řeč k horlivosti 
a obětavosti pro chrám Páně.   Na večer vrátil se J. E. opět do Brna. V obci 
bylo večer slavnostní osvětlení. Včera ráno přijel J. E. o 7. hod. do Řečkovic 
v průvodu svého sekretáře dp. Dra Františka Ehrmanna. Uvítán byl u fary 
od školní mládeže, družiček, spolků veteránských a hasičských z farnosti 
řečkovské, sborů učitelů a duchovenstva. Z  fary odebral se průvod cír-
kevní za zpěvu mariánské písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ do školy, 
kdež začaly církevní obřady žalmy kajícími. Ze školy odebral se průvod 

vedený J. E.  biskupem ke kostelu, kdež ihned začaly posvátné obřady 
svěcení. Mezi tím, co uvnitř kostel svěcen byl, kázal před kostelem P. To-
máš Šilinger o  významu katolického chrámu. Po  kázání odebral se cír-
kevní průvod opět do školy pro ostatky svatých, jež zaneseny do kostela 
a za předepsaných obřadů v nových oltářních kamenech uloženy byly. 
Po dokonaném svěcení obnoveného chrámu i nových oltářů sloužil J. E. 
pontifikální mši sv., za asistence vdp. kanovníků mrgra J. Vojtěcha, mr-
gra Jak. Kapusty, mrgra Dr. Jos. Pospíšila, vdp. děkana Cyrilla Riedla a vp. 
P. Spaziera. Posvátné obřady započaly o ½ 8 hod. a skončily až po 2. hod. 
odpoledne. Jménem školní mládeže a celé farnosti vyslovila žákyně J. E. 
srdečné díky za všechnu obětavost a námahu a zároveň ujistila, že všich-
ni vážiti si budou posvěceného chrámu Páně. Dvě jiné žákyně podaly J. E. 
kytice. Řečkovský farní chrám Páně je velmi pěkně obnoven, nové oltáře 
jsou rovněž velmi vkusné. Vdp. faráři a konsistor. radovi J. Kovářovi, jakož 
i těm farníkům, kteří na obnovu a výzdobu chrámu Páně přispěli, náleží 
plný dík a uznání.“ 

Slavnost nově posvěceného chrámu dodnes připomíná pamětní des-
ka za hlavním oltářem.

Ludmila Ulrichová

Právě dnes 100 let tomu jest... 
ŘÍJEN 1920
V říjnu 1920 vyšla poprvé Liška Bystrouška Rudolfa Těsnohlídka   (*7. 6. 
1882 Čáslav - + 12. 1. 1928 Brno) Inzerována byla jako “humoristická 
novinka”. Zajímavostí je, že Těsnohlídek bydlel několik měsíců, když se 
mu finančně příliš nedařilo, u bývalého redakčního sluhy v Mokré Hoře.

V říjnu začala česká kina poprvé promítat filmy Charlieho Chaplina.

Lidové noviny před 100 lety uveřejňovaly i  informace o  dovolených 
lékařů a  zvěrolékařů. Takže třeba 1. října nastoupil měsíční dovolenou 
MUDr. Antonín Kasalický, obvodní lékař v Řečkovicích.

Dne 1. října se v  Brně narodil básník, spisovatel, publicista, literární 
historik Zdeněk Rotrekl (+9. 6. 2013 Brno). Dne 17. listopadu 1949 
ve  vykonstruovaném procesu s  vysokoškoláky dostal návrh na  trest 
smrti, který byl změněn na doživotí. Nakonec ho po 13 letech zachránila 
amnestie.

Od 1. října byla stanovena tzv. policejní hodina. Hostince a vinárny mohly 
být otevřeny jen do půlnoci, kavárny do 1. hodiny ranní.

Dne 3. října oslavila brněnská Vesna 50 let svého působení. Původně byla 
založena jako ženský pěvecký spolek. Rychle se však jejím hlavním cílem 
stalo šířit vzdělanost mezi brněnskými ženami. V době “komunistického 
temna” v  roce 1951 byla činnost spolku přerušena. Obnovena byla až 
v únoru 1991.

Dne 5. října byla v  Besedním domě v  Brně svolána schůze živnostníků 
a obchodníků z Velkého Brna.

Dne 17. října se narodil herec Rudolf Hrušínský (+13. 4. 1994). Působil 
v divadle i ve filmu. Do svých 25 let hrál v 17 filmech. Prvním filmem byl 
Lízin let do nebe (1937), posledním filmem Noc rozhodnutí (1993), kde, 
již těžce nemocný, skvěle ztvárnil prezidenta Emila Háchu.

Ve  dnech 24. a  25. října se v  Brně konal sjezd moravských legionářů. 
Účastníků bylo přes 200. 

Dne 26. října byl založen Čedok (zkratka ze slov ČEskoslovenská cestovní 
a DOpravní Kancelář). Agenturu založily Československá banka Bohemia 
a  zemské cestovní svazy jako protiváhu zahraniční konkurenci. První 
prodejny byly čtyři. V  Praze, Brně, Karlových Varech a  Františkových 
Lázních.

Mgr. Dana Malíková
Pamětní deska za hlavním oltářem
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Oslavy 30 let od obnovení skautingu v Řečkovicích

jak vzniká knižní ilustrace
Výstava ilustrátora dětských  

knížek Tomáše Tůmy
od 1. 10. do 31. 10.  

v řečkovické pobočce Knihovny Jiřího Mahena, Kolaříkova 3. 
Více informací najdete v článku Literární chuťovky na straně 4.

Posláním naší skautské organizace je pod-
porovat osobní rozvoj mladých lidí v oblasti so-
ciální, mravní, duchovní, intelektuální i tělesné. 
Děje se tak prostřednictvím her, praktických 
činností v  přírodě, týmové práce, podpory 
osobním příkladem dospělých, dobrodružství 
a  zážitkového programu a  postupného přijí-
mání zodpovědnosti.

Naše středisko má přes 300 členů a skládá 
se z 6 oddílů, z nichž 5 sídlí v Řečkovicích a je-
den v Moravských Knínicích. Každý oddíl je roz-
dělen do  několika družin, které se pravidelně 
každý týden schází pod vedením svého rádce 
v klubovně. Celý oddíl pořádá obvykle jednou 
za měsíc společnou, různě tematicky zaměře-
nou akci. I přes náročnost na organizaci a pří-
pravu bývá během roku několik akcí, které jsou 
určeny pro celé skautské středisko.

V říjnu plánujeme oslavit 30 let od obnove-
ní skautingu v  Řečkovicích. Právě před třiceti 
lety probíhaly první schůzky družin a  oddí-
lů, kterým se podařilo po  revoluci obnovit 
skautskou činnost. Následovaly první tábory 
– na přiložené fotografii vidíte stavění stožáru 
na  jednom z  prvních táborů v  devadesátých 
letech v Uhřínově u Velkého Meziříčí.

Je mi ctí pozvat Vás – bývalé členy střediska, 
přátele skautingu a  další spoluobčany, kteří 
mají zájem dovědět se něco více o  naší čin-
nosti – na Oslavy 30 let svobodného skautingu 
v  Řečkovicích. Takto jsme nazvali akci, která 
proběhne 18. 10. 2020.  Akce odstartuje 
v  devět hodin ráno otevřením kluboven 

na adrese Prumperk 3. V klubovnách se budete 
moci seznámit s  naší činností a  nahlédnout 
do  historie střediska. Přilehlou farní kavárnu 
budou obsluhovat skauti. V 10 hodin proběhne 
v kostele slavnostní bohoslužba, zaměřená jak 
na toto výročí, tak na výročí posvěcení kostela 
– tzv. posvícení. 

Odpoledne pak společně s  farností, orly 
a  sokoly připravíme soutěže pro děti a  výsta-

vu k  oslavám 30 let skautingu v  Řečkovicích. 
Výstava i soutěže proběhnou v Orelském are-
álu za  gymnáziem. Další informace naleznete 
v posvícenském letáku, který je přiložen v tom-
to čísle zpravodaje.

Za všechny řečkovické skauty  
Vás srdečně zve 

Jirka Libus – Chem

Přednáška „Architektura Mokré Hory 
1. poloviny 20. století“, spojená  

s výstavou akvarelů s řečkovickou  
tematikou

Spolek Za  zdravé Řečkovice vás srdečně zve na  přednášku mladé 
historičky umění Marie Heglasové na téma architektonicky hodnotných 
rodinných domů a vil na Mokré Hoře. Bude zmíněn průběh osidlování 
Mokré Hory tak, jak ho známe dnes, a spolu s promítnutými původními 
návrhy domů budeme moci posluchačům ukázat původní zamýšlenou 
zástavbu. Zmíněna bude i  problematika ochrany hodnotných budov 
a příklady necitlivých zásahů. 

Po přednášce bude volně navazovat výstava akvarelů s řečkovickou 
tématikou mladé výtvarnice Veroniky Tišnovské. Akvarel autorka nezvoli-
la náhodou, neboť záměrem bylo pokusit se touto jemnou technikou au-
tenticky vystihnout atmosféru prostředí i rychle se měnícího světla a tmy. 
Námětem bylo především Palackého náměstí s kostelem sv. Vavřince, ale 
také místa sousedící s Řečkovicemi, např. medlánecké letiště a další. Vý-
stava je prodejní.  

Kdy: neděle 25. října v 17:00
Kde: Farní herna, Prumperk 3 

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva MČ
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Má se měnit přednost v jízdě?
Vzhledem k aktivitě městské části Brno–Jehnice se i naše městská část 

začala zabývat problematikou dopravního značení na  křižovatce Maří-
kova-Jandáskova-Gromešova, zda má být zachována přednost v  jízdě 
tak jako doposud, či zda má být upravena ve prospěch trasy do Jehnic 
a na Ořešín. 

Rada naší městské části přijala na své schůzi 20. 5. 2020 usnesení, jímž 
souhlasila, aby městská část požádala Odbor dopravy Magistrátu měs-
ta Brna (MMB) o provedení inženýrského průzkumu dopravních proudů 
na křižovatce. Výsledek tohoto průzkumu zatím neznáme a dle informa-
cí, které zazněly na červnovém zastupitelstvu naší městské části, je pro-
vedení tohoto průzkumu plně v gesci Odboru dopravy MMB. S ohledem 
na délku vyřizování jednotlivých žádostí lze termín vypracování průzku-
mu odhadnout jen stěží.

Málokdo však ví, že v červnu 2017 byl společností Brněnské komuni-
kace, a. s., zpracován Dopravní průzkum, a to za účelem zjištění intenzit 
vozidel a  chodců na  komunikaci Gromešova. Předmětem daného prů-
zkumu bylo mimo jiné i zjištění, jaké jsou hlavní dopravní proudy na výše 
uvedené dopravní křižovatce. K jakým závěrům průzkum došel? 

Pokud jde o dopravu, pak počet projíždějících vozidel na komunikaci 
Gromešova byl přibližně 11 500 za den. Asi nikoho nepřekvapí, že hlav-
ní dopravní proudy jsou ve  směrech Gromešova–Maříkova, Gromešo-
va–Jandáskova a Jandáskova–Gromešova, přičemž v uzlu 24 hodin činí 
nejvyšší podíl vozidla ve  směru Jandáskova–Gromešova, tedy směrem 
od  Jehnic a  Ořešína (celkem (3616 vozidel). Druhým nejvýznamnějším 
dopravním proudem byla trasa Gromešova–Jandáskova (3202 vozi-
del) a až třetím pak Gromešova–Maříkova, tedy současná hlavní silnice 
do Globusu (2730 vozidel). Poslední významnou trasou je pak směr Maří-
kova–Gromešova (od Globusu), avšak v porovnání s hlavním dopravním 
proudem z  Ořešína a  Jehnic jsou zjištěné hodnoty přibližně třetinové 
(1226 vozidel).

Průzkum se rovněž zabýval provozem ve špičce, a to v době od 7:15 
do 8:15 hodin (průzkum byl prováděn v pracovní den). Nikoli nepřekva-
pivě je opět hlavním dopravním proudem směr Jandáskova–Gromešova, 
kdy za tuto dobu projelo dle průzkumu daným směrem 395 vozidel. Pro 
srovnání, opačným směrem ve stejnou dobu projelo 293 vozidel a smě-
rem do Globusu pak 211 vozidel.

Poslední částí dopravního průzkumu bylo sledování těžké techniky 
(včetně autobusů). V tomto případě je hlavním proudem směr Grome-
šova–Jandáskova (159 vozidel), poté směr Jandáskova–Gromešova (153 
vozidel), následuje směr do Globusu (114 vozidel) a od Globusu (111 vo-
zidel).

Nechme se překvapit, jaké závěry přinese průzkum Odboru dopravy 
MMB. Otazníků je totiž hned několik – o kolik naroste počet vozidel, které 
projedou křižovatkou, a dále pak, zda a případně nakolik se změní trend 
hlavních dopravních proudů na této křižovatce. Tyto otázky budou jistě 
zásadní pro určení, zda dopravní značení zůstane zachované v této po-
době (hlavní komunikace do Globusu), či zda dojde ke změně či úpravě. 
V případě zájmu o celé znění průzkumu mne můžete kontaktovat e-mai-
lem na adrese ondraone@centrum.cz.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva MČ

Fungování dobrovolnického 
programu MUNI pokračuje 
a spolupráci s ním plánujeme 
rozšiřovat

 Možná si ještě pamatujete,  že v  březnu na  začátku nouzového 
stavu se Masarykova univerzita rozhodla zřídit dobrovolnický program, 
se kterým jsme ihned navázali spolupráci. Díky němu  a  stovkám 
dobrovolníků v něm mohli potřební i v naší městské části využívat služby 
jako nákupy potravin a léků nebo hlídání dětí. Tento program i s ohledem 
na aktuálně zhoršující se epidemiologickou situaci stále funguje, a stejně 
tak jsou platné i všechny kontakty, skrze které lze poptávat tuto pomoc 
(viz plakátek). Vzhledem ke spokojenosti s fungováním tohoto programu 
na  území městské části jsme se rozhodli již v  létě oslovit vedení 
programu ohledně možnosti prohloubení této spolupráce. Aktuálně 
jednáme s  vedoucími osobami  programu o  možnostech rozšiřování 
této spolupráce z hlediska naší městské části a v budoucnu vás budeme 
informovat o  případných nových možnostech a  formách. Bohužel 
aktuální epidemiologická situace naznačuje, že se scénář bude do jisté 
míry opakovat.  Z  preventivních důvodů  bude vhodné opět dočasně 
omezit navštěvování společných, zejména uzavřených prostor, pokud to 
není nutné. Zejména starším spoluobčanům či spoluobčanům se slabší 
imunitou chceme tedy touto cestou připomenout, že se i nadále mohou 
skrze uvedené kontakty obracet na tuto dobrovolnickou službu.

Filip Hrůza, místostarosta

– linka 549 498 804 / 549 498 800
– SMS na 775 855 636 / 775 855 633 (a my Vás kontaktujeme)

– e-mail pomoc@muni.cz
– web www.munipomaha.cz

MUNI

Potřebujete pomoc?

MASARYKOVA UNIVERZITA POMÁHÁ

#DevetFakultJednaUniverzita

Pište a volejte:

Nabídka dobrovolnické sítě MU 
zahrnuje aktivity:
– hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové)
– pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.)
– doručení bavlněných roušek zdarma
– případně další

– registrujte se, prosím, na www.munipomaha.cz do dobrovolnické sítě MU
– pomozte libovolným finančním darem k zajištění činnosti dobrovolníků 

na www.munipomaha.cz/chci-darovat-penize

Pokud se chcete sami zapojit:

Masarykova univerzita nabízí 
dobrovolníky
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jaké to bude tento školní rok  
na Horáckém?

V červnu jsme končili deštěm, ale přesto jsme se zvládli slavnostně 
rozloučit s  našimi absolventy se vším, co k  tomu patří. Nechyběly 
vzpomínky, poděkování, slzy, objetí…, prostě každoroční krásný okamžik 
pro všechny. Rozloučení bylo obohacené o dobrý pocit velkého úspěchu, 
protože čtvrtina našich žáků bude pokračovat na čtyřletých gymnáziích 
a  dvě třetiny na  odborných školách s  maturitou. Také výsledky našich 
deváťáků v  celostátních přijímacích zkouškách byly nad republikovým 
průměrem, tradičně lepším v matematice.

Nový školní rok jsme také začali uplakaným deštivým ránem. My 
učitelé jsme se těšili na naše žáky v běžné výuce a budeme se snažit být 
jim oporou v opětovném naskočení do běžného školního života. Jsme 
připraveni je podporovat a věřím, že vše společně zvládneme. Chceme 
dále pokračovat v otevřeném přístupu k veřejnosti. Máme naplánovanou 
řadu akcí, které naleznete v kalendáři na našem školním webu a na které 
budeme ještě jednotlivě upozorňovat přes webové i  facebookové 
stránky.

Pokud by se stalo, že budeme nuceni přejít na  distanční výuku, 
budeme využívat našich zkušeností a  připomínek z  dotazníkového 
šetření z  předchozího období. Doufáme, že pokud nastane vzdělávání 
distanční formou, bude se jednat jen o období krátké karantény.

Přeji všem příjemný a  pohodový školní rok, plný zážitků a  dobré 
nálady.

Ivana Melichárková, ZŠ Horácké náměstí 

DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice, www.helceletka.cz/domino

Milí zájemci o  výtvarné a  keramické kroužky, je možno ještě se  
přihlásit na kroužky, kde máme volná místa.
V  nabídce máme výtvarky s  keramikou pro předškolní i  školní děti, 
keramiku s  ručním modelováním i  točení na  kruhu pro starší děti, 
výtvarnou přípravku na  talentovky, kroužek šití a  výtvarná setkávání 
rodičů s nejmenšími dětmi od jednoho a půl roku.

Sledujte náš web a FB, kde sdílíme inspiraci z tvorby a našeho dění, 
nabídky zajímavých akcí a dílen.

Přihlašování do kroužků: on-line na www.helceletka.cz/domino
Více informací: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

DDM Helceletka 
pobočka Frikulín
Gromešova 1, Řečkovice, www.helceletka.cz

Přihlašování do  kroužků na  nový školní rok 2020/2021 je 
spuštěno!  Máte doma  malíře, modeláře, milovníka bojových umění, 
herce, hrnčíře nebo třeba malého jazykovědce či kuchaře? Z naší široké 
nabídky kroužků si vybere každý! Nechte děti naskočit do kroužků už teď 
a pohlídejte si své místo v oblíbené nebo vysněné aktivitě. Začínáme už 
od 21. září!

KROužKy:
Mladý daVinci v pondělí 13:30-15:00 hod.: Čeká vás netradiční výtvarka, 
plná barevných experimentů, inspirovaná dějinami výtvarného umění, 
ale i současnými moderními trendy.
Těšit se na vás bude Matěj Bláha, blaha@helceletka.cz.
S Matějem se můžete také potkávat v keramice či modelářích a připravil 
pro vás novinku Legoprojekty ve  čtvrtek 14:00-15:30 hod. Čeká vás 
svět vystavěný z lega.

Škola vaření 2 ve čtvrtek 18:00-20:00 hod. je určena pro děti a náctileté, 
kteří mají rádi jídlo a jeho přípravu. V kroužku vyzkouší, jaké to je pracovat 
jako šéfkuchař, cukrář či pekař. Naučí se nové kuchařské techniky 
a dovednosti nebo se v nich jen zdokonalí. Těšit se na vás bude Zuzana 
Tušková, tuskova@helceletka.cz.

KROužKy PRO NeJMLADŠí DěTi
Kuřátka v  úterý 9:00-10:30 hod.: pohybový kroužek pro rodiče a  děti 
ve věku 1 až 2 roky.
Kroužek je zaměřen na  cvičení a  jiné pohybové aktivity pro nejmenší. 
V  kroužku využíváme rozmanité cvičební pomůcky, jako jsou švihadla, 
obruče, kuželky a mnoho dalších. Můžete se těšit na spoustu her, písniček 
či říkanek, během kterých se děti seznamují s pobytem v kolektivu a učí 
se vzájemné spolupráci.

Koblížci ve čtvrtek 9:00-10:30 hod.: pohybový kroužek pro rodiče a děti 
od  2 do  3 let. Kroužek je zaměřen na  cvičení a  jiné pohybové aktivity 
pro nejmenší. V kroužku si děti s pomocí rodičů mohou vyzkoušet např. 
cvičení na velkém míči, s malými balónky a masážními míčky. Čeká vás 
spousta her, říkanek a písniček. 
Těšit se na vás bude eliška Fleková, flekova@helceletka.cz.

Hlíňáček v  úterý od  17:00-18:15 hod.: keramický kroužek pro rodiče 
a děti 2 až 4 roky.
Společnými silami se učí zpracovávat hlínu, modelovat z plátů, válečků, 
kuliček i volné ruky. 
Těšit se na vás bude ivča Bláhová, blahova@helceletka.cz.
 
PODZiMNí AKCe:
Kubova vila, kde sídlí pobočka Frikulín, je součástí projektu Festival 
Open House Brno 2020. V  termínu 10. 10. - 11. 10. si můžete 
prohlédnout vnější i  vnitřní prostory této architektonicky zajímavé 
budovy. informace: ivča Bláhová, blahova@helceletka.cz.

Dýňová slavnost termín 17. 10. 2020, čas 15:00 až 17:00
Pojďte s  námi oslavit příchod podzimu a  vyzdobit si domácnost 
originální vydlabanou dýní. Kromě dlabání si podzimní zeleninu také 
ušijeme, namalujeme dýňovou masku a vyrobíme si originální podzimní 
voskovky. Jednotlivé tvořivé dílničky budou zpoplatněny částkou 30 Kč.
S sebou si nezapomeňte dobrou náladu a dýni na dlabání! 
informace: Petra Tichá, ticha@helceletka.cz.

8 NAŠE DĚTI

UNIVERSUM
Absolventské a žákovské koncerty 
20. a 21. října v 18:00 v sále školy

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Seznamte se s finálovými nápady  
v Dáme na vás

Čtvrtý ročník Dáme na  vás, participativního rozpočtu města Brna, 
vrcholí. Na  jaře jste přicházeli s nápady a do konce září posuzovaly je-
jich proveditelnost příslušné odbory Magistrátu města Brna a  městské 
části. V říjnu už jsou finalisté známí. Seznámit se s nimi můžete v galerii 
na našem webu damenavas.brno.cz. Od 19. října se na finálové projekty 
můžete podívat také na náměstí Svobody, kde bude výstava finálových 
projektů. 

V  Dáme na  vás nezahálíme! Zrealizovali jsme už 13 vašich projektů 
a téměř tři desítky jsou v realizaci. Během letošního podzimu otevřeme 
např. knihovnu Na  Křižovatce, kavárnu na  hřišti Bzzzukot, industriální 
naučnou stezku u řeky Svitavy, pověsíme tabule v podjezdu hlavního ná-
draží. Začne také fungovat rekonvalescenční program pro onkologicky 
léčené děti, vítězný projekt z  roku 2019, který získal historicky nejvíce 
hlasů.

Záleží jen na vás, kterým projektům pomůžete, aby se staly skuteč-
ností. Máte už vytipované projekty pro Brno, kterým dáte v listopadu svůj 
hlas?

Bc. Eva Čajková 
Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna

Výstava 381 346 územních plánovačů
Zeleň, cyklostezky, modrozelená infrastruktura, zahrádky, regulace 

výšek budov – nejen tato horká témata zajímala veřejnost při 
projednávání návrhu nového územního plánu. Seznámit se s  nimi 
můžete na  výstavě, kterou připravila Kancelář architekta města od  
8. října v  brněnském Urban centru vedle Staré radnice. Výstava má 
název 381 346 územních plánovačů, to je totiž celkový počet obyvatel 
Brna, kterých se nový plán týká. Otevřena bude do 27. listopadu každý  
všední den od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. 

Kancelář architekta města Brna

Podzimní tematické prohlídky  
ve svátečním

Podzimní prohlídky se letos zaměří také na  aktuální svátky. Oslavte 
s námi Den vzniku samostatného Československa, Svátek všech sva-
tých a  Den boje za  svobodu a  demokracii. V  souvislosti s  28. říjnem 
proběhne repríza úspěšné retro prohlídky Bony i klíče s sebou.  Za po-
zornost jistě stojí i okruhy věnované historii brněnských ubytovacích 
kapacit.

Výběr z podzimních tematických prohlídek

Bony i klíče s sebou 
17. 10. a 17. 11. v 10.00
Průvodce: Martin Foretník
Sraz: ulice Česká – pod hodinami
Speciální retro turistická nabídka přibližuje specifický brněnský životní 
styl 80. let. Těšit se můžete na  povídání o  bufetech, mléčných barech, 
vekslácích a Tuzexu. Vrátíme se v čase i do prvomájových oslav a tehdejší 
propagandy. V  rámci procházky si připomeneme i  bývalá kina Úderka, 
Moskva, Čas, Alfa a Jalta, Brněnský večerník, divadla Satirické divadlo Ve-
černí Brno, Muzeum dělnického hnutí, Divadlo na provázku a další ikony 
kultury 80. let.
V  rámci procházky obdrží každý návštěvník retro pohlednici, speciální 
noviny Brno 80s a mapu osmdesátkových podniků a míst.

Kde v Brně složit hlavu 
8. 11. ve 14.00
Průvodkyně: Kristýna Burianová
Sraz: před hotelem Grandezza - Zelný trh
Hotely, hostely, penziony... V Brně je jich dnes velké množství, ale i v mi-
nulosti byla nabídka ubytovacích služeb pestrá. Od  16. století do  zá-
jezdních hostinců a  nocleháren po  dlouhé cestě směřovali především 
obchodníci, 19. století přineslo novinku: železnici. Díky industrializaci 
a rozvoji města začíná do Brna přijíždět více a více lidí, a tak ubytovací 
zařízení rostou. Jak to vypadalo v minulosti a které zajímavé hotely mů-
žeme najít v Brně dnes, se dozvíte na prohlídce s průvodkyní Kristýnou 
Burianovou.

Kompletní seznam tematických prohlídek najdete na https://ticbrno.
cz/tematickeprohlidky, kde zakoupíte i vstupenky. Osobně je můžete po-
řídit v infocentrech na Radnické 8 a Panenské 1. 

Jan Gerych, manažer marketingu 
TIC Brno

VY rozhodujete

Rádi si vybíráte?  
Seznamte se s projekty
pro Brno
od 19. 10. 2020 na Náměstí Svobody

damenavas.brno.cz
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Povedený den na kraví hoře
Začátek září je vždy spojen s celou řadou náborových a ukázkových 

akcí, aby jednotlivé kluby mohly rozšířit svoji členskou základnu o nové 
sportovní nadšence.

Jednou z největších ve městě Brně je už několik let Den sportovních 
náborů na  Kraví hoře, při kterém se pravidelně prezentuje více než 
150 místních klubů zaměřených na  tradiční i  méně obvyklá sportovní 
odvětví. V letošním hojně navštíveném ročníku (přesně 5895 účastníků) 
zastupovalo náš basketbalový oddíl KP Brno na dvě desítky jeho členů.

Již od deváté hodiny ranní měly prezentační stánek KP Brno na nej-
vyšším místě celého areálu v pohotovosti mladší žákyně pod dohledem 
vedoucí SpS Moniky Stehlíkové. Krátce před jedenáctou vyzpovídal 
na hlavním pódiu populární Michal Chylík za přítomnosti kapitánky elit-
ního týmu žen Sarah Beránkové a odchovankyně Evy Kopecké předsedu 
KP Richarda Foltýna. Poté následovalo povedené basketbalové vystou-
pení v podání dvanácti zástupkyň královopolské mládeže. Během dne se 
na stanovišti KP Brno ještě vystřídaly hráčky Kája Fadrhonsová i trenérka 
mini Kája Melichárková a stovky potencionálních přípravkářů, na které 
se už těší jejich trenérka (pondělí 14:00-15:00, čtvrtek 14:30-15:30, vždy 
stará hala Vodova) – vicemistryně světa a královopolská odchovankyně 
Edita Šujanová.

Sportovní oddíl Basketbal 
SK Královo Pole

Wrestling Camp 2020 - Letní soustředění 
TAk Hellas brno – Sloup 2020 
Zelené hřiště, oranžová trička, úsměvy dětí…

Tak nějak byl zahájen letošní ročník sportovního tábora klubu 
TAK Hellas Brno, který dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Horácké 
náměstí. Pro děti byl přichystán bohatý program s hlavním zaměřením 
na  všestrannou sportovní přípravu, a  především na  zvýšení úrovně 
pohybových schopností a dovedností mladých sportovců. Soustředění 
se také zúčastnila i  dívčí reprezentační špička ČR, která pod vedením 
svého trenéra Pavla Kučery a japonského trenéra Williama Maye pilovala 
své zápasnické techniky. Co tedy děti a mladé sportovce čekalo?

Pravidelný režim, který byl zahájen ranní rozcvičkou. Následovaly 
bloky různorodých sportovních aktivit, které byly přizpůsobeny 
schopnostem jednotlivých družstev, do  kterých byly děti dle věku 
rozděleny. Reprezentační kádr absolvoval vždy dva speciální tréninky 
zápasnické techniky. Nechyběla však ani spousta legrace, dobrodružství 
a  navazování či utužování dětských přátelství pomocí předem 
připravených her a soutěží. O zábavu se postarali trenéři a také instruktoři 
z  řad bývalých žáků základní školy. Zlatým hřebem byla bezesporu 
návštěva mladé olympioničky, zápasnice Adély Hanzlíčkové, která 
s dětmi  absolvovala celý trénink a na následném setkání a besedě s nimi 
ukázala především lidskou stránku úspěšného vrcholového sportovkyně.

Za vedoucí a trenéry děkujeme dětem za úžasný a přínosný sportovní 
týden.

Mgr. Pavel Kučera

kAM zA SPORTEM / ŘÍJEN

Fotbal – II. třída, městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
3. 10. SK Řečkovice : Slovan Brno B 15:00 hod.
18. 10. SK Řečkovice : Jundrov 14:30 hod.

Futsal – 2.B třída muži (sportovní areál Orel Řečkovice)
4. a 25. 10. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
- 3. třída muži
3., 10., 24. a 31. 10. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – ženská basketbalová liga (stará a nová hala)
3. 10. KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
7. 10. KP Brno : Slovanka 17:00 hod.
10. 10. KP Brno : Žabiny Brno 16:30 hod.
24. 10. KP Brno : USK Praha 15:30 hod.

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
17. 10. VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod.
24. 10. VK KP Brno : Olymp Praha 19:00 hod.
28. 10. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.

Házená – extraliga mužů (stará hala)
3. 10. SK KP Brno : Nové Veselí 18:00 hod.
10. 10. SKKP Brno : Plzeň 17:00 hod.
24. 10. SKKP Brno : Dukla Praha 17:00 hod.

Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
5. 10. HELAS Brno : Chrudim 19:30 hod.
16. 10. HELAS Brno : Mělník 19:30 hod.
30. 10. HELAS Brno : Žabinští Vlci Brno 19:30 hod.

Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
3. 10. Zbrojovka Brno : Karviná 16:30 hod.

Termínovou listinu na  měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději do  15. 10. 
na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ,  
předseda sportovní komise



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SPORT | INZERCE11

Basketbalový oddíl 
KP BRNO

vicemistr ČR 2017/2018
 účastník EuroCupu 

a vítěz Českého poháru 2018

ZVE DO SVÝCH  
ZELENO-BÍLÝCH ŘAD  
DÍVKY NAROZENÉ  
V ROCE 2010 A MLADŠÍ

PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ PODÍVAT NA NÁŠ 
NEJBLIŽŠÍ TRÉNINK A DÁT SI KOŠ.

V sezoně 2020/2021 trénujeme v malé hale Vodova 
každé pondělí 14:00 a čtvrtek 14:30  

s vicemistryní světa Editou Šujanovou...!
Více informací VÁM podá vedoucí SpS:

Monika Stehlíková 
tel.: 777 624 447, e-mail: monika.sivrova@seznam.cz

nebo trenérka nejmladších mini:

Kája Melichárková
tel.: 737 566 540, e-mail: kajajandova@seznam.cz

Kénik DO-TO-HO…!!!
KRPOLEBRNO

WWW.KPBRNOBASKET.CZ

ŘáDkOVá INzERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce 
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Od 1. 2. 2020 byl obnoven provoz KOŽNÍ AMBULANCE na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala MUDr.  
Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinace denně  
od 8 do 15 h. Tel: 544 527 548, 605 167 302, www.koznireckovice.cz
Servis TV antén, instalace antény, set top-boxy, měření signálu, 
přechod na DVB-T2. Satelitní příjem Skylink, Feesat. Příjem 
zahraničních programů. T:797659985, e-mail: mvolf@seznam.cz

ELEKTRIKÁŘ Brno-Řečkovice a okolí, telefon: 731 372 489

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

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

KOUPÍM BYT 1+KK nebo 1+1 v Řečkovicích. Platba hotově.  
Tel. 605 552 304, David. 

KOUPÍM BYT 4+1 nebo 3+1 větších rozměrů. Spěchá, připravena  
hotovost. 778 555 356, Irena. 

BROUŠENÍ A OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ul. Husitská 14  
- nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy, 
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte  
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18, pátek 9-13. Tel: 702 006 700

Hledáme chalupu nebo chatu do 50 km od Brna. Tel: 725002155 
Koupím malý byt v Brně.  Hotovost. Tel: 601325211  
Koupíme byt 2+1 i větší v Řečkovicích. T: 602880390

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

HLÍDANÍ DĚTÍ, www.myskadetem.cz, info@myskadetem.cz
HLEDÁME osobní asistentku pro babičku v Mokré hoře. 2x týdně,  
130Kč/h. Drobný úklid, servis oběda, kontrola braní léků.  
Tel: 775701620.

PRODÁM jablka, cena 10 kč/kg. Tel: 605 176 750

UŠETŘETE tisíce korun ročně za elektřinu a plyn. Pošlete mi poslední 
vyúčtování k nezávaznému porovnání cen na usetrete@post.cz, nebo 
si se mnou domluvte osobní schůzku.
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POZVÁNKY

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce  si vyhrazuje právo příspěvky podle  
potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2020. Zdarma. 

Ohlédnutí za letošními Vavřineckými hody
Fotografovala Lucie Kovářová 

Zveme Vás na jubilejní  30. hody 6. – 8. srpna 2021
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora


