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Nacházíme se lehce za polovinou funkčního 
období současného zastupitelstva naší 
městské části. Přichází tak vhodný čas 
na  průběžné zhodnocení a  zároveň 
nastínění výhledu do  dalších dvou let 

z  pohledu vedení radnice. Vyzpovídali jsme starostu Marka Viskota, 
kterého letos neminuly změny v jeho tradičních pracovních návycích. 
A to nejen kvůli koronaviru, ale například také s ohledem na nedávné 
narození syna Michaela.

Pane starosto, začněme jednoduše, jaký byl pro Vás poslední rok 
po pracovní stránce? 

Tak jako u většiny lidí se můj pracovní život změnil výrazně. Omezení 
vlivem koronaviru měla za  následek náhradu mnoha zvyklostí, které 
jsem dříve považoval za  samozřejmé. Především komunikace s  orgány 
veřejné správy a občany byla mnohem složitější. Potřebovali jsme přitom 
reagovat prakticky denně na  nějaké nové informace, které výrazně 
ovlivňovaly život v  naší městské části. Prostě těžký rok, který ale naše 
radnice zvládla se ctí, a díky za to patří nám všem.

Jste v  polovině funkčního období, čeho si na  práci radnice vážíte 
nejvíce? 

Vážím si především politické kultury ve  znamení slušnosti a  snahy 
udržet u složitých témat jednotu napříč politickým stranami a místními 
uskupeními. Z  mého pohledu vnímám dosavadní spolupráci s  kolegy 
na  radnici z  pracovního i  lidského pohledu jako velice příjemnou, 
konstruktivní a celkově fungující. Ať už je to komunikace s jednotlivými 
místostarosty nebo diskuse v radě i zastupitelstvu. Je prostě poznat, že 
nám všem jde o dobrou správu a pokračující rozvoj naší čtvrti. Z pozice 
vedoucího představitele naší městské části si právě tohoto cením nejvíc.

Už minule jste ve  zpravodaji zmiňoval nepříznivé dopady tzv. 
koronakrize na veřejné rozpočty. Je v tomto ohledu něco nového? 

Ještě nám k tomu přibyla změna u daně z příjmu. Na jedné straně je 
pěkné a příjemné, že nám zůstane o několik stovek až tisícovek měsíčně 
více v peněženkách. Na straně druhé nikdo ve Sněmovně už neřešil, že 
obce a kraje tím přicházejí o miliardy korun. Konkrétně pro město Brno 
to bude znamenat až o  miliardu méně, což v  kombinaci s  propadem 
ekonomiky nevěstí vůbec nic dobrého (nejen) z hlediska velkých investic 
města. Jak jsem už jednou psal ve zpravodaji, na brněnské městské části 
to zatím fatální vliv nemá, ale teď už opravdu musím zdůraznit slovo 
„zatím“. Rok 2021 nicméně vypadá z  pohledu investic v  městské části 
nadějně, čehož dobrým příkladem jsou nová třída a prostor pro cvičení 
dětí v Mateřské škole Měřičkova, ale i další.

Pojďme tedy k dalším konkrétním tématům. Který z připravovaných 
projektů byste vypíchnul na prvním místě?

Pokud mám vybrat jeden projekt, pak je to z  hlediska významu 
i finančních nákladů dlouho připravovaná revitalizace Palackého náměstí 
v srdci Řečkovic. Psalo se o ní opakovaně, přesto chci vyzdvihnout, jak se 

autorovi návrhu podařilo na jedno místo vměstnat dětské hřiště a vkusně 
oddělenou zpevněnou plochu, využitelnou pro parkování či veřejné 
akce. To vše při zachování veškeré zeleně a další plánované výsadby. 

Jaká další veřejná prostranstvími aktuálně řešíte?
Bavíme se především o Horáckém náměstí, kde jsou v plánu opravy 

chodníků, zpevněných ploch, budování běžecké dráhy, revitalizace 
zeleně a výsadba nových stromů. Věřím, že se tady vše stihne do konce 
roku 2022. Těším se i na projekt rekonstrukce Nového náměstí s parčíkem 
mezi ulicemi Vránova a  Měřičkova. Tento projekt plánujeme zahájit už 
letos. 

Zmínil jste parky a  zeleň, které jsou v  naší čtvrti hojně omílaným 
tématem, souhlasíte?

Zeleň a  parky jsou samozřejmě jednou z  priorit, a  to nejen v  naší 
městské části. Vedle uvedených projektů, které se zaměřují na  veřejná 
prostranství jako celek a  u  nichž je zeleň významnou součástí, máme 
připravené i čistě „zelené“ projekty. Na jaře začínáme s výsadbami nových 
stromů v  panelovém sídlišti (Novoměstská, Kunštátská, Letovická, 
Boskovická, Žitná). Obdobný projekt pak chceme nejpozději do  roka 
uskutečnit také v okolí bytových domů v ulicích Kárníkova a Bří Křičků. 
Na bytovém domě Renčova 5 letos navíc realizujeme zelenou střechu. 

Významným místem je nepochybně středisko Vysočina. Několik 
měsíců se ohledně jeho stavu nic nového neobjevilo, jsou nějaké nové 
informace?

Zjevně i vlivem specifik loňského roku se opravdu mnoho viditelného 
neudálo. Nechci se opakovat vysvětlováním, jak pestrá je vlastnická 
struktura v  celém areálu, kde každá budova patří někomu jinému. 
Přesto se změny připravují i  ve Vysočině, i  když to zatím nelze poznat 
navenek. Vezmu-li to směrem od sokolovny, tak budova, ve které bylo 
dříve například kadeřnictví nebo bowling, se má dočkat rekonstrukce. 
Vzniknout zde mají byty a do spodní části se mají vrátit obchodní prostory. 
Z pohledu potřebných povolení je ale vše na začátku, není to tedy věc 
nejbližších měsíců. Majitel zatím pouze provedl vyklízení a bourací práce 
uvnitř, na  které žádná povolení nepotřebuje. Rekonstrukce se  v  roce 
2021 dočká také budova s drogerií Teta, Billou a restaurací Favorit.

Nemohu se v této věci nezeptat, jak je to s Lidlem.
Společnosti Lidl Česká republika v. o. s. patří budova nacházející 

se  v  areálu Vysočiny nejblíže Horáckému náměstí a  poště. Záměr 
vybudovat svou prodejnu společnost jasně deklarovala, s  přípravami 
ale zatím příliš nepokročila. Věřím, že v průběhu tohoto roku už budeme 
vědět mnohem více. 

Závěrem se vás zeptám, kdybyste měl loňský rok zhodnotit osobně, 
co byste zdůraznil?

Udála se toho opravdu spousta. Předně se mi narodil druhý 
potomek, což byl samozřejmě překrásný okamžik v  rámci mého 
soukromého rodinného života. Co se týče radnice, nemohu nezmínit akci

(pokračování na straně 3)

Starosta Marek Viskot: „Buďme jednotní a optimističtí, 
navzdory době se máme z čeho radovat.“
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Zprávy ze zasedání rady městské části
Na své 29. schůzi 2. 12. 2020 rada městské části:

	schválila rozpočet příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) na rok 2021,

	doporučila zastupitelstvu městské části požádat Zastupitelstvo města 
Brna o  souhlas s  použitím části kladného výsledku hospodaření 
a  odpisů dlouhodobého majetku z  VHČ (bytového hospodářství) 
ve  výši 6  000  000 Kč na  akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-
Řečkovice“, 

	schválila jednorázové bezplatné poskytnutí prostoru v  rozsahu 
maximálně ¼ strany ve  zpravodaji ŘEČ k  prezentaci místních 
podnikatelských subjektů s  místem provozování v  MČ Brno–
Řečkovice a  Mokrá Hora v  období leden – duben 2021 pro každý 
subjekt za  podmínky schválení dodaného návrhu prezentace 
podnikatelského subjektu komisí pro přípravu zpravodaje ŘEČ,

	schválila poskytnutí věcného daru ve formě zdravotních, relaxačních 
a  rehabilitačních pomůcek v  hodnotě do  15  000 Kč pro uživatele 
Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy 
Novákové 1947/62a, Brno,

	schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky plynu pro novou 
nafukovací halu v  Řečkovicích v  letech 2021–2022 se společností 
Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00  Brno,

	schválila dodatek č. 3 ke  smlouvě o  dílo uzavřené se společností 
KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602  00 Brno, 
na  provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora“, spočívající ve změně ceny – cena se zvyšuje 
o 47 222 Kč bez DPH. 

 Dana Filipi, místostarostka                                                                                

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Nové herní prvky na dětských  
hřištích a jejich údržba

Trávení volného času našich nejmenších občanů a jejich rodičů patří 
zcela jistě k prioritám vedení městské části i odboru životního prostředí. 
Pravidelně se proto snažíme obnovovat a  zároveň modernizovat ta 
dětské hřiště, na  kterých herní prvky již neodpovídají bezpečnostním 
normám a jsou morálně zastaralé. Zároveň každoročně probíhá kontrola, 
údržba a servis těch, které stále slouží veřejnosti.

Nedávno jsme tak instalovali zcela nový herní prvek, zejména pro 
naše malé spoluobčany, v horní části parku na Novém náměstí, který je 

bezpečnější, z kvalitních materiálů a více odpovídá dnešním požadavkům 
rodičů i  dětí. Samostatnou kapitolou je pak dětské hřiště budované 
v rámci rekonstrukce Palackého náměstí v samém centru naší městské 
části. Již při jeho návrhu byly využity nejmodernější poznatky a navrženy 
materiály, které odpovídají těm nejnáročnějším požadavkům na dětská 
hřiště. V  tomto trendu, pochopitelně s  ohledem na  finanční možnosti, 
chceme v  budoucnu pokračovat při rekonstrukcích a  budování hřišť 
v  celé městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora. Budeme rádi, když 
nám sdělíte svůj názor na charakter, umístění, vybavení i technický stav 
našich dětských hřišť. Vy rodiče jistě vnímáte tuto problematiku nejvíce 
a můžete na nás například upozornit na závady, které nám uniknou nebo 
se objeví v době mezi pravidelnými prohlídkami a servisními intervaly. 
Někteří z vás tak již činí. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. René Černý, místostarosta 

Hřiště na Horáckém náměstí  
zdobí nové dílo

Víceúčelové hřiště s  tenisovou stěnou na  Horáckém náměstí nám 
slouží lehce přes rok. Mnozí z vás si jistě všimli, že na začátku prosince 
zde přibylo něco nového. Netrvalo to totiž dlouho, a stěna u hřiště zauja-
la sprejery. Myslím, že neustálému čištění po sprejerech je lepší předejít. 
Proto jsem oslovil Miloše Keprta, jehož tvorba ozvláštňuje na  různých 
místech Brna například trafostanice společnosti E.ON. Snad nám malba 
vydrží dlouho a nikdo ji nebude doplňovat svými podpisy a podobnými 
doplňky. Za  tento projev respektu předem děkuji. Zároveň mě těší, že 
mohu slíbit i další obdobné realizace na vhodných místech v naší čtvrti. 

Marek Viskot, Váš starosta



Starosta Marek Viskot:  ...    (dokončení ze strany 1)

s rouškomatem, který jsme zprovoznili jako první v republice. Hrdý jsem 
na spolupráci naší radnice s Masarykovou univerzitou za účelem pomoci 
potřebným v  době pandemie. Stejně tak na  naše aktivity směrem 
k  podpoře lokálního gastra a  dalších služeb. Raduji se z  každoročních 
úspěchů našich projektů v  participativním rozpočtu. Jako aktivní 
sportovec jsem nadšený z nové nafukovací haly a jako patriot se těším ze 
sportovních úspěchů našich klubů. Bavím se rozšiřující se paletou našich 
kulturních akcí, přičemž se samozřejmě už nemohu dočkat 30. ročníku 
našich Vavřineckých hodů. Vidím to prostě tak, že navzdory těžké době 
nám zůstává mnoho důvodů, díky kterým se můžeme radovat. Když 
budeme jednotní a optimističtí, půjde nám to mnohem snadněji.       

Děkuji vám za rozhovor.
Rozhovor vedla Lenka Vystrčilová

Chceme pomáhat i nadále,  
tentokrát místní ekonomice

Současná nepříznivá situace nedopadá negativně 
pouze na  občany, ale také na  místní podnikatele 
a  firmy tvořící síť soukromých služeb potřebných 
pro zajištění kvalitního života v  městské části. Bez 

všech těchto podnikatelů a  firem poskytujících nejrozličnější služby 
našim spoluobčanům, od prodeje základních potravin přes gastronomii, 
kavárny a  cukrárny, řeznictví až po  hodinářství, opraváře a  mnoho 
dalších, by městská část nemohla fungovat. Moc dobře si uvědomujeme, 
pod jakým tlakem v letošním roce tito lidé, naši sousedé a známí, jsou, 
a stejně jako ostatním lidem jim chceme pomáhat tuto situaci zvládnout. 

Bohužel z pohledu konkrétních forem pomoci jsou možnosti městské 
části opravdu velmi omezené. V případech, kde podnikatelé či firmy jsou 
v nájmu u městské části, jsme se snažili umožnit odpuštění části nájmu, 
nicméně tato forma pomoci je omezena pouze na situace, kde existuje 
nájemní vztah mezi městskou částí a  podnikatelským subjektem. 
V ostatních případech to možné není. Proto jsme hledali další potenciální 
možnosti a  formy, jak bychom mohli pomoci i  ostatním místním 
živnostníkům a podnikatelům, a proto aktuálně přicházíme na základě 
schválení radou městské části s možností jednorázové bezplatné inzerce 
pro subjekty s  místem provozování podnikání v  městské části Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora. Jedná se o inzerci ve zpravodaji ŘEČ v číslech 
leden až duben 2021 s  měsíčním nákladem téměř 8000 výtisků. Tato 
jednorázová inzerce je omezena velikostí inzerátu maximálně ¼ stránky 
(tj. velikost maximálně 90 x 130 mm). Pokud bude inzerát většího 
rozměru, odečte se od  celkové ceny inzerce částka odpovídající ¼ 
stránky inzerce dle obvyklého ceníku ŘEČ (dle aktuálního inzertního 
ceníku zpravodaje ŘEČ jde až o 8190 Kč bez DPH). Svoje návrhy na inzerci 
za  předpokladu výše uvedených podmínek prosím zasílejte na  e-mail 
rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz do uzávěrky pro dané číslo. V e-mailu 
prosím uvádějte informaci, že žádáte o využití tohoto voucheru, a místo 
provozování podnikání.  

V pomoci místní ekonomice chceme ale jít dále a i přes své omezené 
možnosti být maximálně nápomocni. Ať už tedy tuto možnost 
jednorázové bezplatné inzerce ve  zpravodaji ŘEČ využijete nebo 
ne, budeme také moc rádi, když nám dáte vědět aktuální informaci 
o  Vašem podnikání v  naší městské části (zejména služby přímo 
občanům, maloobchod). Připravujeme aktuální ucelený přehled těchto 
soukromých služeb v  naší městské části, který bychom následně rádi 
zveřejnili online či offline. Zdá se to možná nepochopitelné a určitě to 
znáte také, ale kolikrát narážíme na dotazy spoluobčanů, kteří poptávají 
určitou službu a nevědí třeba o tom, že ji mohou najít přímo v městské 
části a nemusí kvůli tomu třeba do centra a podobně. Zašlete nám prosím 
tuto informaci na  e-mail filip.hruza@reckovice.brno.cz v  následujícím 
formátu: 1) název firmy či provozovny; 2) adresa provozovny v městské 
části; 3) všechny aktuální kontakty (telefony, e-maily, www a  jiné);  
4) oblasti podnikání, resp. poskytované služby (cca 5-10 klíčových slov); 
5) krátký popis podnikání, historie či přednosti (max. 100 slov).    

Filip Hrůza, místostarosta
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Provozujete podnikání v MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora?



Druhý titul je Kundera: český život a  doba. Celkem 879 stran 
poutavého, zajímavého čtení, žádná černobílá šablona. Tuhle knížku si 
určitě nenechte ujít.

Pro malé děti je určena knížka Olgy Landové Boris a  Max: 
skutečná dobrodružství. V  kouzelné krajině pod horou Ostaš stojí 
socha kamenného anděla a  přihlíží všemu, co se kolem děje... Ve  vsi 
Bukovice bydlí Mařenka a Cyril. Když se nemohou dočkat vytouženého 
miminka, rozhodnou se pořídit si domácího mazlíčka. Zatímco Cyril 
touží po pejskovi, Mařenka by chtěla kočku. Tak se v jejich domku sejdou 
strakatý pejsek Boris a  mourovatý kocour Max. To byste nevěřili, jaká 
překvapení a legrácky svým páníčkům připraví!

Oblíbená autorka dětských knížek Ivona Březinová přichází s dalším 
titulem Fína a  Zef: příběh surikat. V  africké poušti Kalahari žije malá 
surikata Fína a  její velká rodina. Fína se rozhodně nenudí, protože 
s  kamarádem Zefem vyvádí jednu vylomeninu za  druhou. Občas ale 
musí dávat pozor – život v poušti totiž může být pěkně nebezpečný!

Trochu krkolomný název Flek Jasnovod a dračí mračno S. A. Patricka 
přináší zajímavou fantasy pro starší děti. Je to první kniha série Songs 
of magic. Poté, co použil zakázané kouzlo, aby zachránil vesnici před 
krysami, je dvanáctiletý Flek Jasnovod uvržen do  vězení. Tam potká 
Střízličku – princeznu zakletou v  krysu – a  společně ze žaláře utečou. 
Čeká je dobrodružství plné čarodějů, draků, banditů a  také boj se 
smrtelně nebezpečným nepřítelem. Uvidíme, jestli si tato fantasy najde 
své početné fanoušky.

Básně z  dásně Jaromíra Plachého jsou skutečným pokladem. 
Výtvarník a autor počítačových her se představuje jako básník i ilustrátor 
zároveň. Jeho srandovně poetické kresby pasují s hravými verši, které se 
přibližují dětskému zacházení s  jazykem. Využívá jednoduchých rýmů, 
aby s dětmi sdílel radost ze zázraku, že některá slova se sobě zvukově 
podobají a společně vytvářejí báječně nesourodé dvojice.

Nádherná knížka kolektivu autorek Barvy krajiny rozzáří Vašim 
dětem den. V  zimních pošmourných a  studených dnech se mohou 
potěšit pestrými barvami přírody, rázem se ocitnou na místech, kam by 
se běžně nepodívaly. 

Leden vždy bývá takovým lehkým rozjezdovým měsícem, ale těšme 
se společně na  únor, kdy nás čeká to nejpodstatnější z  našich oslav 
100. výročí založení Knihovny Jiřího Mahena. Doufejme, že okolnosti, 
které neovlivníme, nám budou přát a společně si toto krásné jubileum 
užijeme. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na viděnou.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  
Pobočka KJM Kolaříkova
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Vážení a milí literární gurmáni,
máme za  sebou Vánoce a  oslavy Nového roku v  úzkém rodinném 
kruhu. Snad jste si odpočinuli a  načerpali síly. Nevíme, co nám nový 
rok přinese, a tak jednou z mála jistot je dobrá knížka, která Vás potěší, 
povzbudí, nezklame, můžete se s ní zašít na své oblíbené místo, zakutat 
se do tepla a číst si. Snad k Vám byl Ježíšek štědrý a nějakou knížku Vám 
nadělil, a  kdyby ne, tak jsme tu my, Vaše knihovna, která se Vám ráda 
o dobré čtení postará. Také jsme nezapomněly na naši výzvu mít letos 
2020 čtenářů, jsme hrozně napjaté, jak to dopadlo, ale musíme počkat 
do únorové ŘEČI, protože výsledky budou známy až první týden v lednu. 
Z průběžných výsledků se to rýsuje hodně dobře, již nejsme sedmí, ale 
pátí! Takový úspěch je dán tím, jak často a rádi k nám chodíte, a pak také 
tím, kolik nových knih Vám můžeme nabídnout. I v době, kdy jsme měly 
zavřeno, i v době, kdy fungovalo pouze výdejové okénko, chodily nám 
nové knížky nepřetržitě, takže nabídka je opravdu úžasná. 

Jestli se Vám líbily Podbrdské ženy Jany Poncarové, pak určitě 
sáhněte i  po  jejím druhém románu Alžběta a  Nina: tajemství mojí 
babičky. V pochmurných i krásných Sudetech se skrývají stíny minulosti, 
které Alžbětinu rodinu rozdělily na  desítky let. Když Alžbětu vnučka 
Nina navštíví v  léčebně, vymyslí způsob, jak babičce udělat radost: 
vyrazí s  ní na  výlet do  míst, kde strávila dětství a  mládí. Během cesty 
po  zapomenutých krajích i  zasutých vzpomínkách se Nina rozhodne - 
dost bylo mlčení. Jen pokud odhalí rodinné tajemství, může vykročit 
za splněním vlastních snů...

Pátá kniha série Aristokratka Evžena Bočka má název Aristokratka 
u královského dvora.  Bordel v kuchyni alias Portrét služebné je zpátky 
v Nizozemsku a Její Veličenstvo královna Beatrix posílá na Kostku dopis 
s  poděkováním a  pozvánkou do  královského paláce. Kdo se výpravy 
zúčastní?

Cesty rytířů Františka Niedla jsou již osmou knihou série Rytíři 
z  Vřesova. Král Jan Lucemburský je po  osmi letech vládnutí unaven. 
Připadá si osamělý a  vlků v  jeho království neubývá. Neúnavnému 
a neobyčejně schopnému Jindřichovi z Lipé se daří postupně přiklánět 
krále na svoji stranu a dokáže ho utvrdit v tom, že královna Eliška proti 
němu chystá spiknutí, jehož cílem je svrhnout krále z trůnu.

Obliba knížek z  období druhé světové války je stále mimořádná, 
dalším kamínkem do této mozaiky jsou Děti s hvězdou Maria Escobara 
Goldera. Píše se rok 1941 a v okupované Francii se stupňuje nacistický 
teror. Mladí židovští bratři Jacob a  Moses zůstali v  Paříži úplně sami – 
jejich rodiče jsou daleko a teta, která je měla na starosti, zemřela. Existuje 
jediný způsob, jak se vyhnout transportu do  koncentračního tábora: 
útěk. Na  své cestě poznají mnoho podob lidskosti, která je důkazem,  
že naděje přežívá i mezi hrůzami války.

Teenagery a  všechny fanoušky Hunger games jistě potěší Balada 
o  ptácích a  hadech Suzanne Collinsové. Prequel populární trilogie 
Hunger games přibližuje postavu pozdějšího prezidenta Panemu 
Coriolana Snowa v  době, kdy mu bylo teprve osmnáct let a  měl svou 
svěřenkyni připravovat na desáté Hladové hry. Příběh protkaný písněmi, 
jejichž význam osvětlí vše, co bylo doposud zahaleno tajemstvím.

Koho zajímá historie Československých legií, první světové války 
a  osobností s  touto dobou spjatých, ten jistě sáhne po  pamětech 
generála Josefa Šnejdárka Co jsem prožil.

Spisovatele Jana Nováka netřeba představovat. V  novinkách 
z  poslední doby je zastoupen hned dvěma tituly. První je komiks 
Čáslavská, který vytvořil společně s  výtvarníkem Jaromírem 99. První 
komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské zavede 
čtenáře do  Japonska, Mexika i  do  léčebny v  Bohnicích, na  olympijské 
hry i do vyšetřoven Státní bezpečnosti. Po sovětské invazi v  roce 1968 
odmítla Věra Čáslavská odvolat podpis pod provoláním „2000 slov“ 
a  jako držitelka sedmi zlatých olympijských medailí šla raději uklízet 
činžáky. Tím ale příběh jejího života zdaleka neskončil.

2021
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
LEDEN 1921
A máme tu nový rok. Rok 2021. Po náročném, před pár dny uplynulém 
roce 2020 si jistě zasloužíme trochu poklidnější období. Jak bude tento 
rok probíhat ale teprve uvidíme, víme však, jaké to bylo právě před 100 
lety, v roce 1921. Pojďme nyní společně poodkrýt stoletou vrstvu prachu 
a cestujme trochu v čase.
Naše mladá republika, teprve tříletá, to také neměla jednoduché. Probí-
haly například spory o funkci prezidenta (T. G. Masaryk byl nemocný, ale 
nakonec se uzdravil); nebo v únoru 1921 vzniklo rudé uskupení, které už 
100 let stojí na straně zla.
Populární písničkou tohoto ruku byla pochodová píseň “Bílí rejtaři”, auto-
rem byl člen kabaretu Červená sedma Karel Balling.
Nobelovu cenu za fyziku získal v roce 1921 Albert Einstein (*14. 3. 1879 
- +18. 4. 1955). Za literaturu si cenu odnesl Anatole France (*16. 4. 1844 
- +12. 10. 1924). Bývá označován za posledního velkého spisovatele 19. 
století a prvního velkého spisovatele 20. století. Vzpomeňme alespoň ro-
mán Ostrov tučnáků.
Svět zmítalo toho roku několik vojenských konfliktů. V  Rusku stále zu-
řila občanská válka, v březnu 1921 skončila polsko-ruská válka, a to ví-
tězstvím Polska. V červenci 1921 byla sice ukončena válka mezi Irskem 
a  Spojeným královstvím, ale vzápětí v  Irsku propukla občanská válka. 
Již od roku 1919 stále trvala řecko-turecká válka, která vedla ke vzniku 
Turecké republiky. Probíhalo sovětské vlamování a vměšování do Gruzie, 
Arménie, Karélie. Jakoby světu nestačila nedávno ukončená Velká válka...
Královo Pole bylo tohoto roku připojeno na síť brněnské elektrárny (Řeč-
kovice a Mokrá Hora o rok později). Plynové osvětlení tak bylo nahraze-
no elektrickým. A ve stejném roce v Králově Poli vybudovali i vodovodní 
a kanalizační síť.

V Řečkovicích byla v roce 1921 zakoupena usedlost, následně zbourána 
a na vzniklém stavebním místě později postavena sokolovna. 
Dne 10. ledna probíhala v Brně schůzka za účasti ministra školství. Řešilo 
se umístění přednáškových prostor brněnských vysokých škol. Přírodo-
vědecké fakultě byly přislíbeny prostory chorobince hned poté, co bude 
přestěhován jinam. A duchovědná fakulta měla přidělené místnosti v bý-
valém sirotčinci, o ty se však ještě dělila s kancelářemi státních drah. Ne-
mělo to vysokoškolské vzdělávání v Brně snadné.
Od  14. ledna začali pražští nebydlící vydávat  časopis Bez bytu. V  roce 
1921 bydlelo ve vlastních bytech pouze 6 % obyvatel Prahy. 87 % bytů 
bylo nájemních, 7 % služebních. 60 % Pražanů obývalo 1 pokoj s kuchyní. 
Jen v 36 % bytů byla k dispozici pitná voda, v 18 % koupelna.
Ve dnech 15.-17. ledna došlo ke sjednocení Svazu československých legi-
onářů, Družiny československých legionářů a Jednoty československých 
legionářů. Vznikla tak Československá obec legionářská.
Z černé kroniky 20. ledna: “Podivná methoda lékařská. Městská policie 
v  Brně zatkla lékaře V. Z., který odcizil posluchačům vysokých škol, již 
bydleli u jeho matky, šatstvo, prádlo a knihy v ceně asi 17 000 K. Krádeže 
páchal v době, kdy studenti byli na svátcích. Při zatčení měl u sebe jed 
a revolver. Byl dopraven do vazby zemského trestního soudu.”
Koncem ledna zažádalo velitelství kasáren v Brně na Špilberku o zákaz 
klouzání a  sáňkování tamtéž. Byl to již opětovný zákaz, dělostřelectvo 
chtělo takto předejít úrazům a neštěstím.
A ještě jak se před 100 lety nahlíželo na věk. “Loupežná vražda stařeny. 
Včera (22. ledna) na hranicích Brna a Králova Pole byla vylovena mrtvola 
60leté stařeny s  velikou ránou na  zadní části hlavy... Stařena jest malé 
postavy, slabá a  má nápadný černý knírek. Mrtvola byla dopravena 
do umrlčí komory v Králově Poli, kde bude soudně pitvána.”
Zdrojem mi byly různé internetové encyklopedie, wikipedie, dobové Lidové noviny, 
apod.

Mgr. Dana Malíková

PLACENÁ INZERCE
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Nafukovací hala stojí, nové projekty 
se začnou připravovat

V  prosinci loňského roku se podařilo úspěšně dokončit stavbu 
nafukovací haly v areálu Základní školy Novoměstská. Po topolové aleji 
v Zamilovaném hájku se jedná už o druhý dokončený projekt, který uspěl 
v participativním rozpočtu města Brna.

 S  nápadem na  výstavbu nafukovací haly přišli loni řečkovičtí 
futsalisté, kteří během kampaně získali pro podporu svého projektu 
téměř tři tisíce hlasů. Byl jsem ohromen tím, jak jsme se v  naší čtvrti 
dokázali spojit a  vybojovat sportujícím dětem tréninkové zázemí pro 
mnoho následujících zim. 

Do roka a do dne se úspěch dostavil znovu. Tentokrát hned dvojice 
projektů přináší do  Řečkovic a  Mokré hory téměř 6 miliónů korun. 
V  letošním participativním rozpočtu města se totiž mezi pouhými 
11 vítěznými návrhy objevují „Zamilec – dětské hřiště a  sportoviště“ 
a „Řečkovický HRáj.“ Uvědomuji si, že oba projekty obdržely i  relativně 
vyšší počet záporných hlasů. Nakolik se jednalo o hlasy od konkurenčních 
navrhovatelů v  rámci hlasovacího zápolení, už nezjistíme. Buďme ale 
soudní. I  negativní reakce jsou logickým důsledkem participativního 
rozpočtu. Občané rozhodují v  přímém hlasování, ve  kterém je jejich 
absolutní shoda stejně nereálná jako v běžném životě.

U projektu „Zamilec“ jsem se setkal s názorem, že zabírá kus přírody, 
louku, místo pro venčení psů atd. Vůbec tomu tak ale není. Ani nemůže 
být, protože na  velké ploše retenční nádrže není možné umístit ani 
dřevěnou lavičku. Ve skutečnosti se jedná o poměrně malou plochu až 

v zadní části. Mimochodem v minulosti využívanou jako parkur pro koně. 
Mnozí z vás si možná vzpomenou, jak právě v zadní části louky, ještě v 80. 
letech minulého století, existovaly skromné zbytky překážek. Právě sem 
totiž jezdilo cvičit a trénovat jezdectvo prvorepublikové Československé 
armády, umístěné v  tzv. kadetce na  Božetěchově ulici vedle kostela 
v Králově Poli.   

V případě proluky v ulici Terezy Novákové zase půjde o to zachovat 
co největší podíl stávající zeleně, případně lokalitu doplnit dalšími 
výsadbami. To vše ale při zachování šance, aby do  budoucna mohly 
v  zadní části pozemku u  školky Škrétova vzniknout další kapacity pro 
školství, případně školství v  kombinaci s  bydlením pro seniory. I  zde 
tato podmínka byla zohledněna už navrhovatelkou projektu na samém 
počátku.

V  každém případě je naše městská část připravena účastnit se 
od začátku realizace obou projektů, tedy už od jejich prvotní formulace 
a  utváření zadání. To ostatně bylo stanoveno jako naše podmínka 
na  začátku hodnocení obou návrhů, zda jsou proveditelné. Těším se 
na spolupráci s oběma navrhovateli a věřím, že se nám společně podaří 
posouvat oba projekty co nejrychleji vpřed.

Marek Viskot, Váš starosta

Zpětná vazba na distanční výuku 
v řečkovických školách

Vážení sousedé, 
máme za  sebou distanční výuku na  našich 
školách. Toto nelehké období vyvolalo spoustu 
emocí, z nichž některé byly pozitivní, jiné zase 
negativní. Pro lepší zhodnocení toho, jak výuka 
probíhala, jsem v  minulosti vytvořil krátký 
dotazník. Vyplněné dotazníky momentálně 
s  kolegy vyhodnocujeme a  výsledky dáme 
k  dispozici vedení našich základních škol. 

Pokud v budoucnu bude nutné distanční výuku opakovat, Vaše odeslané 
odpovědi přispějí ke  zkvalitnění této formy vzdělávání v  naší městské 
části.

Již v tuto chvíli je z dotazníků jedna věc patrná: většina z dotázaných 
si myslí, že distanční výuka nemůže nahradit klasické vzdělávání. Já se 
k tomuto názoru také připojuji. Proto doufejme, že se situace bude vyvíjet 
příznivě a  distanční výuku již nebudeme muset absolvovat, a  pokud 
ano, budu bojovat za to, aby se neustále zlepšovala k větší spokojenosti 
rodičů, učitelů, a především žáků. 
Přeji vám pevné nervy a zdraví.     

Petr Bořecký, zastupitel MČ

Participativní rozpočet města Brna 
2020 – ukázka řečkovického nadšení 

Srdečně děkujeme všem hlasujícím v letošním ročníku Dáme na vás 
– Participativní rozpočet. Díky vaší podpoře se Řečkovice (spolu s  více 
než třikrát početnější MČ Brno-sever) staly se dvěma vítěznými projek-
ty nejúspěšnější městskou částí. Ještě větší radost než z vybojovaných 
6 milionů korun na účely úprav zeleně a vybudování sportoviště a hřiště 
máme ze spontánní podpory těchto projektů ze strany vás občanů.

Jelikož jsme s naším Spolkem rovněž všemožným způsobem podpo-
rovali oba projekty, zejména Řečkovický HRáj, byli jsme sami svědky, jak 
se k této podpoře přidávají další a další Řečkováci, kteří také chtějí při-
spět k pozitivnímu rozvoji okolí svého domova. Vítězi v  tomto případě 
nejsou pouze navrhovatelé těchto projektů, ale ve  velké míře i  všichni 
aktivní lidé, kteří ukázali svoje nadšení pro věc a zapojili se do podpory 
hlasování. 

Doufejme, že navrhovatelé ve spolupráci s kanceláří participace a ve-
dením městské části společně zrealizují oba projekty tak, aby co nejlépe 
sloužily ke zdraví a pohodě našich obyvatel.

Ondřej Štaud a Česlav Ulrich,  
zastupitelé MČ 

Starosta Marek Viskot přivítal navrhovatele vítězných projektů z naší městské 
části Petra Lesenského a Jana Vaculína a poděkoval jim. Na obrázku chybí  
navrhovatelka Eva Matoušková, které rovněž patří dík za její návrh.
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Bezplatná právní poradna 
Advokátní kancelář JUDr. Ondřej Bečvář nabízí pro občany městské 

části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora bezplatnou právní poradnu. Své 
dotazy můžete směrovat písemně na  adresu  info@ak-becvar.cz,  
případně skrze formulář „domluvit konzultaci“ na  internetových  
stránkách kanceláře www.ak-becvar.cz. Po předchozí telefonické dohodě 
na tel. č. (+420) 607 666 359 je možné nás osobně navštívit v kanceláři 
na  adrese Dřevařská 855/12, 602  00 Brno (zastávka tramvaje č. 1 a  6 
Hrnčířská). Bude nás těšit, pokud Vám pomůžeme. 

JUDr. Ondřej Bečvář a JUDr. Václav Kokta, LL.M.

Očekávaná revitalizace parku 
Palackého náměstí zatím nekončí

Málokterá stavba, resp. investice v  naší městské části byla 
připravována tak dlouho a  byla provázena tak významným zájmem 
občanů. Po několika letech příprav byl v loňském roce schválen rozpočet, 
který počítal s  vyčleněním prostředků městské části pro realizaci této 
stavby. Vzhledem k výši nákladů na realizaci stavby, hrazených výlučně 
z rozpočtu městské části, můžeme bez dalšího uvést, že se jedná o velmi 
očekávanou stavbu realizovanou naší městskou částí, s trochou nadsázky 
tuto stavbu můžeme označit jako „stavbu roku“. 

Smlouva o dílo byla uzavřena ve druhé polovině července letošního 
roku. Dodavatelem byla vybrána společnost KOMFORT, a. s., která nabídla 
nejnižší nabídkovou cenu a druhou nejkratší dobu provádění díla (celkem 
122 kalendářních dní od zahájení provádění díla, nejkratší byla doba 119 
kalendářních dní). Provádění prací bylo zahájeno dne 5. 8. 2020. Jak již 
bylo řečeno, lhůta k provádění díla činila celkem 122 kalendářních dnů, 
což znamená, že takto lhůta uplynula 5. 12. 2020. Do  tohoto termínu 
mělo být celé dílo řádně provedeno a předáno. Avšak ve druhé polovině 
října vznesl zhotovitel požadavek (jehož důvodnost autoři textu neznají) 
týkající se prodloužení provádění díla. Tato žádost byla ze strany městské 
části akceptována, a  výsledkem bylo uzavření dodatku ke  smlouvě, 
kterým se pro části díla montáž pryžového povrchu hřiště, výsadba 
stromů, založení trávníků a  provedení barevné stěrky pro asfaltový povrh 
prodloužila lhůta plnění do 31. 5. 2021, a to z důvodu, že uvedené práce 
nelze realizovat v  období, kdy venkovní teplota v  noci bude nižší než  
5 °C, neboť by to mělo podstatný vliv na kvalitu provedení díla. Dodatek 
schválila rada městské části na  svém jednání 10. 11. 2020. Co přesně 
vedlo zhotovitele k tomu, že již od 20. 10. 2020 požadoval prodloužení 
provádění příslušných částí díla, aniž by věděl, jaké budou povětrnostní 

podmínky v  měsíci listopadu, nevíme. Rovněž nevíme, za  jakého  
důvodu tak zhotovitel činil, když již v okamžiku uzavření smlouvy bylo 
zřejmé, že práce, které byly dodatkem přesunuty do  jarních měsíců,  
bude nutné provést ve třetím a čtvrtém měsíci provádění díla. Co však 
určitě víme, je to, jaké bylo v měsíci říjnu a následně v měsíci listopadu 
počasí – až na  naprosté výjimky nebylo takové, že bylo způsobilé 
zhotoviteli zabránit v  tom, aby dílo dokončil tak, aby jej bylo možné 
předat v  původně sjednaném termínu, tj. do  5. 12. 2020. Je však 
bezpochyby škoda, že tomu tak není a že nelze již nyní využívat kupříkladu  
kontejnery na  odpad či průchodové cesty napříč parkem v  původně 
sjednaném termínu. Nezbývá než doufat, že zhotovitel dokončí 
i  zbývající část díla v  co nejkratším termínu a  že neuvidíme oplocené 
staveniště až do termínu provedení díla, tedy do 31. 5. 2021. Posouzení 
ostatních skutečností, jako je například poměrně stručné stanovisko 
městské části o tom, že doba provádění stavby byla prodloužena z toho 
důvodu, aby samotná stavba byla kvalitní a dlouhověká, ponecháváme 
bez komentáře a na vlastním úsudku každého čtenáře. 

Ondřej Vít, Ondřej Štaud, zastupitelé městské části

Cítíte se sami? Chybí vám lidská blízkost
a upřímný zájem druhého člověka?

Přáli byste si mít někoho, kdo by si
s vámi povídal, naslouchal vám, předčítal
nebo vás doprovodil na procházku? 

Dobrovolnické centrum ADRA Brno už
řadu let pomáhá osamělým seniorům.
Posíláme spolehlivé a pečlivě vyškolené
dobrovolníky přímo do domácností.
Propojujeme ty, kteří se cítí sami, s těmi,
kteří chtějí darovat svůj čas a laskavost.

733 598 494
katerina.havrankova@adra.cz|www.adrabrno.cz
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Již 15 let žije v  naší městské části paní 
Hana Netrefová, kterou sportovní fanoušci 
znají z  doby, kdy aktivně závodila, jako Hanu 
Černou. Hana Černá-Netrefová si během své 
kariéry přivezla z  několika mistrovství Evropy 
a  světových univerziád celkem 11 medailí. 
Startovala na třech olympiádách. Je držitelkou 
129 titulů mistryně republiky a  překonala 125 
československých a českých rekordů. Požádaly 
jsme usměvavou paní Hanu o  rozhovor. 
Povídaly jsme si o  plavání, o  její milované 
Austrálii, ale i o životě v Řečkovicích.

V kolika letech jste začala s plaváním a kdo 
Vás k tomuto sportu přivedl?

Začínala jsem od  malička. Ke  sportu mě 
přivedli rodiče, protože oba sportovali. Maminka 
závodně plavala a  tatínek lyžoval. Vzhledem 
k tomu, že plavat se v Brně dá, ale za lyžováním se 
musí odjíždět, padla volba na plavání. Oba sporty 
však patří k mým srdečním. 

Jak vypadaly Vaše plavecké začátky 
a vzpomenete si na svůj první vyhraný závod? 

Rodiče mě dali do  kurzu plavání, abych se 
naučila plavat. Šlo mi to a bavilo mě to. Začínala 
jsem v pěti letech v základním plavání, pak jsem 
prošla žákovskou kategorií, v  páté třídě jsem 
nastoupila na  sportovní školu na  Botanickou, 
dnešní Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, 
kde jsem zůstala až do maturity. Po maturitě jsem 
pokračovala ve  středisku vrcholového sportu 
a  začala studovat vysokou školu. Celou dobu 
jsem byla členkou Komety Brno (dříve Rudé 
hvězdy Brno). Na  úplně první vyhraný závod si 
nevzpomínám. Zato se mi vybavuje vzpomínka 
z  dětství, z  úplných začátků. Na  závodech 
„bazénkových“ dětí jsem získala svoji první 
medaili, bronzovou. Bylo to na závodech na Lesné 
a hrdě jsem s ní šla domů. 

Někdo dostane do  vínku talent a  jde 
mu všechno pěkně od  ruky, a  druhý si musí 
všechno poctivě oddřít. Do  které skupiny jste 
patřila Vy?

U  mě je to od  každého něco. Povahou jsem 
dříč a poctivec. To mi ve sportu nikdy nechybělo, 
ale úplně bez talentu by to taky nešlo. Avšak 
některé, hlavně technické věci, jsem musela víc 
trénovat, víc se na ně zaměřovat, nešly mi samy 
od  sebe. O  někom se dá říci, že je „ryba“. Prostě 
ví, co má ve vodě dělat, jak se pohybovat. Tohle 
jsem tak úplně v  sobě neměla, ale bez dávky 
sportovního talentu bych se jistě nedostala 
v plavání tak daleko.

V plaveckých kurzech začínají děti znakem, 
pak následují prsa, kraul a  nakonec se učí 
motýlka. Který plavecký styl jste měla nejraději 
a který z nich je technicky nejnáročnější?

Nejraději jsem měla kraul, ten mi šel 
nejlíp, i  když vlastním zaměřením jsem byla 
„polohovkářka“, což znamená, že musíte umět 
všechno. Polohový závod se skládá ze všech čtyř 
plaveckých způsobů, které se plavou v  pořadí 
motýlek, znak, prsa a  kraul, a  každý úsek zabírá 
čtvrtinu tratě. Mojí parádní disciplínou byl 
polohový závod na 400 metrů. Kromě čtyřstovky 
se plave ještě 200metrová polohovka, v krátkém 
bazénu se plave navíc i 100metrová trať. Stovka 
už na  mě byla příliš rychlá. Já jsem bývala spíš 
„středotraťařka“ až vytrvalkyně, 400metrová 
vzdálenost byla ideální. Pokud bych si měla 
vybrat ze  čtyř plaveckých způsobů, nejlépe 
mi šel kraul. Znak a  motýlka jsem měla zhruba 
na stejné úrovni a nejhůře jsem plavala prsa. Prsa 
jsou technicky nejtěžší styl. Rození prsaři kopnou 
a  jedou, my ostatní to museli hodně trénovat. 
Naopak zase motýlek je náročný fyzicky, proto 
se ho děti učí plavat až jako poslední. Na  rozdíl 
od ostatních způsobů, které se dají plavat pomalu 
a volně, na motýlka musíte mít natrénováno.

Za  svoji sportovní kariéru jste získala 
několik bronzových, stříbrných i  zlatých 
medailí. Které si ceníte nejvíc?

Můj největší úspěch kariéry byla zlatá medaile 
z  mistrovství Evropy z  roku 1998 ze Sheffieldu. 
Paradoxně to bylo na  pětadvacetimetrovém 
bazéně, i  když raději jsem plavala na  delším, 
50metrovém. Ale bazén v  Sheffieldu patřil mezi 
mé zamilované. Byla tam úžasně rychlá voda. 
Vždycky, když jsem tam přijela, plavalo se mi tam 
dobře. Vítězství jsem získala ve velkém osobním 
rekordu, překonala tehdejší český rekord. 
Dokonce i svoji první medaili z Mistrovství Evropy 
na „dlouhém bazéně“ jsem získala o pět let dříve 
také v Sheffieldu.

Když se člověk věnuje sportu na  vrcholové 
úrovni, musí si spoustu věcí odříct. Neměla jste 
někdy chuť s plaváním ze dne na den skončit? 

Přiznám se, že ne. Mě plavání bavilo. Já 
s  nadsázkou říkám, že sportovec, který svůj 

sport miluje a  baví ho tréninky, musí být svým 
způsobem „magor“, aby tohle všechno zvládl 
a dokázal si vysvětlit, proč to vlastně dělá. Myslím 
si, že plavání, teď nechci nějak polemizovat 
s  ostatními sporty, patří, co se týká tréninku, 
k těm nejtěžším. Třeba ta moje dlouhá polohovka, 
čtyřstovka, trvá necelých pět minut, ale přitom 
na ni trénujete dvakrát denně po dvou hodinách 
v bazéně a k tomu ještě hodinu na suchu. Poměr 
závodu a  tréninku je opravdu nesouměřitelný, 
ale jinak to v  plavání nejde. Proto všichni plavci 
na vrcholové úrovni vstávají brzy ráno, aby v šest 
skákali do vody, odpoledne mají další fázi, mezitím 
ještě někam vmáčknou přípravu na  suchu. Já 
ale měla trénování ráda. Neříkám, že jsem se 
těšila na  každý trénink a  že jsem nebyla ráda, 
když skončil, ale nikdy jsem neměla tendence 
typu „hurá, trenér tady není, tak to ošidíme“. 
Vždy jsem odplavala všechno. Samozřejmě, že 
jsem během své kariéry měla určité krize, bez 
toho to ani nejde. Vždycky jsem to nějak ustála 
a  dostala se z  toho ven, silnější a  poučenější. 
Měla jsem obrovské štěstí na trenéra, pana Josefa 
Nalezeného, kterého jsem potkala v deseti letech 
a vydrželi jsme to spolu až do konce mé kariéry. 
Trénovali jsme spolu osmnáct let, a od vztahu dítě 
a trenér jsme lety přešli do rovnocenného vztahu 
trenér a závodník. I to mělo vliv na to, že jsme vše 
společně ustáli.

Svou závodní kariéru jste se rozhodla 
ukončit v osmadvaceti letech. Není to brzy?

V  plavání je 28 let už docela vysloužilý věk. 
Vzhledem k  tomu, jak jsou tréninky náročné, 
je tělo už dost opotřebované, a  mně už tehdy 
dávalo hodně znát, že už to stačí. Myslím si, že 
jsem měla vrchol v druhé polovině devadesátých 
let, kolem dvaadvacátého až pětadvacátého roku. 
Tehdy jsem se pořád zlepšovala, tvořila si osobní 
rekordy a vozila dobré výsledky. Vím, že kdybych 
skončila o  dva roky dřív, skončím z  pohledu 
výkonnosti přesně akorát, na  vrcholu. Z  druhé 
strany, kdybych skončila o  ty dva roky dříve, asi 
bych měla návratové tendence. Že bych to třeba 
mohla ještě znovu zkusit. Ale právě ty dva roky 
mi stačily k  tomu, abych opravdu zjistila a sama 
v  sobě si srovnala, že už to dál nepůjde a  moje 
výkonnost lepší nebude. Tuto kapitolu mám 
v sobě hezky uzavřenou.

Plavecká legenda žije v Řečkovicích

Z rodinného archivu, foto Josef Nalezený

Queensland – trénink před OH 2000, z rodinného archivu, foto Josef Nalezený
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Jak jste prožívala období po  skončení 
závodění? Byla to úleva skočit si zaplavat 
do  bazénu jenom tak pro radost, nebo jste 
cítila spíš lítost?

Bylo to samozřejmě zvláštní najednou skončit 
s  něčím, co vlastně děláte celý předchozí život. 
Vždycky jsem věděla, že konec kariéry jednou 
přijde. A  měla jsem to štěstí, že přišel až tehdy, 
kdy jsem chtěla já, když jsem si řekla dost a nebyla 
jsem nucena skončit třeba kvůli zranění. Když 
jsem s plaváním skončila, hned jsem se vrhla na to, 
co jsem studovala, a snažila se tím zaplnit spoustu 
volného času. Jenže tělo, když je zvyklé trénovat 
několikrát denně šest dní v týdnu, nedovolí jenom 
tak ze dne na den skončit a nedělat nic. Já jsem si 
proto ze začátku ještě chodila několikrát týdně 
zaplavat. První půlrok po  skončení se mi zdálo, 
že mě bolí úplně všechno. Jak se tělo srovnávalo 
s výpadkem zátěže a neustálého fyzického tlaku, 
nějakou dobu trvalo, než si to sedlo. V  té době, 
vlastně ještě dříve, na sklonku kariéry, jsem začala 
cvičit jógu, zdravotní, Iyengarovu. Jóga mě v  té 
době držela pohromadě. Ze začátku mě cvičení 
moc nebavilo, bylo pro mě příliš statické, ale 
říkala jsem si, že stejně nic jiného dělat nemůžu. 
A  pak se to začalo měnit. Zjistila jsem, že když 
ze cvičení odcházím, je mi daleko líp, než když 
na  něj přicházím. Jógu může cvičit kdokoliv, 
v  jakémkoliv věku, víceméně s  jakýmikoliv 
zdravotními potížemi. Jeden čas jsem chodila 
cvičit i s mojí maminkou, a bylo to fajn.

Hodně sportovců po  ukončení aktivní 
kariéry u sportu zůstane třeba jako trenéři. Jak 
jste se rozhodla Vy? 

Já jsem nechtěla být trenér. Nelákalo mě 
po skončení kariéry přejít na druhou stranu, znovu 
jezdit po závodech a být neustále ve sportovním 
stresu. Navíc v době, kdy jsem končila, jsem měla 
v  plánu založit rodinu. Nestála jsem o  to, abych 
od  dětí, po  kterých jsem toužila, odjížděla pryč 
na závody a tréninky se svými svěřenci. Dala jsem 
raději přednost tomu, trávit čas se svými dětmi, 
dělat s  nimi úkoly, chystat jim večeři a  ráno je 
vypravovat do školy, a  to by s  trénováním nešlo 
moc dohromady. Do  trénování jsem se sice 
pouštět nechtěla, ale už v době, kdy jsem závodila, 
jsem začala občas dělat rozhodčí. Postupně jsem 
se k  tomu vracela čím dál tím častěji. Dneska 
objíždím závody i  na  republikové úrovni, a  ráda 
bych směřovala třeba i někam výš. Rozhodcování 
je pro mě srdeční záležitost. Já si tam jdu vlastně 
odpočinout.      

 Na  Mendelově univerzitě jste získala 
doktorát v  oblasti informatiky. Proč jste si 
vybrala právě tenhle obor?

Když jsem se měla rozhodovat, co budu 
dělat po maturitě, nebyla jsem úplně vyhraněná. 
Do  té doby jsem žila jenom plaváním, ale 
sport jsem studovat nechtěla. Nakonec jsem si 
s pomocí rodičů, kteří mi dávali tipy a někam mě 
směrovali, vybrala pár oborů, a nakonec skončila 
u informatiky. A byla to dobrá volba. Jednak mě 
to bavilo, a  hlavně mi to v  té době přišlo jako 
výzva. Informatika je, co si budeme povídat, spíš 
mužský obor, na  druhou stranu vrcholový sport 
taky není úplně ženská záležitost, takže to tak 
nějak korespondovalo s  mojí náturou. A  taky 
si myslím, že je dobré do  chlapského prostředí 
vnést i ženský prvek, aby se to trošku zjemnilo.  

V  jednom rozhovoru jste řekla, že Vaší 
oblíbenou zemí je Austrálie. Kolikrát jste ji už 
navštívila?

Jejda, tak to dokonce ani nemám spočítané. 
Ale dáme to dohromady. Vždycky jsem se toužila 
do  Austrálie podívat. Můj životní sen. Poprvé 
se mi to splnilo, když mi bylo dvacet. Jeli jsme 
s trenérem na třítýdenní soustředění do Canberry. 
Bylo to v  lednu a  odjížděli jsme do  tepla, což 
v roce 1994 byla docela rarita. Dnes se sportovci 
běžně sbalí a  odjedou třeba na  půl roku někam 
za  teplem. V  Canbeře jsme trénovali ve  velkém, 
skvěle vybaveném sportovním institutu. V  té 
době tam plaval svého času nejrychlejší plavec 
planety Alexandr Popov, australští medailisté 
z  olympiád Nicole Livingstone, Michael Klim 
a  další. Opravdu tam byla hvězdná společnost. 
Trénovali jsme hodně, ale když jsme měli volno, 
vyráželi jsme na výlety. To byla má první úžasná 
zkušenost s  Austrálií. Podruhé jsme tam odjeli 
v  roce 1998 na  mistrovství světa do  Perthu, 
a  o  dva roky později na  olympiádu do  Sydney. 
Před olympiádou jsme se tři týdny připravovali 
na soustředění v australském Queenslandu. Mám 
v  Austrálii i  příbuzné, které jsme navštívili už 
třikrát. Bydleli jsme u tety, která má dům kousek 
od moře, takže to byla nádhera.           

Čím Vás Austrálie tak zaujala?  
Austrálie je mi až nevysvětlitelně blízká. 

Občas v  legraci říkám, že jsem někdy musela 
být Australankou. Líbí se mi místní atmosféra, 
podnebí a koupání v oceánu. I když v oceánu se 
nedá moc plavat, protože jsou tam velké vlny 
a proudy. 

Foto Zdeněk Růžička

Zajímavé jsou odlišnosti, jedete po  silnici 
a  míjíte cedule s  názvy a  vzdálenostmi měst. 
U  nás je první město třeba 5 kilometrů, druhé 
10 a  další 50, a  tam vidíte první město 745 
kilometrů, druhé 1052 a třetí 1807. Australané mi 
přijdou moc fajn. Jsou milí a  srdeční. Taky je mi 
sympatické, že v  Austrálii je plavání nejběžnější 
sport. Jako je u  nás populární fotbal a  hokej, 
Australané žijí plaváním a rugby. Jejich plavci vozí 
medaile z  různých světových soutěží, takže jsou 
právem opěvováni. Je to dáno i tím, že tam mají 
jednak výborné zázemí, spoustu bazénů, ale také 
počasím. Ve velké části země je pořád pěkně, a dá 
se proto plavat venku třeba celý rok. V  Austrálii 
si zkrátka dokážu představit, že bych tam žila 
natrvalo. Je to tedy trochu z ruky, takže se to asi 
nikdy nestane.

Jak trávíte svůj volný čas? Máte kromě 
plavání ještě jiné záliby?

Trávím ho hodně aktivně, jsem člověk, co 
se potřebuje pořád hýbat. Asi jsem tak trošku 
závislá na  sportu, ale dneska už jen rekreačním. 
Pravidelně chodím plavat, cvičím jógu. Všechny 
další aktivity plánujeme tak, aby to bavilo nejen 
mě, ale celou mou rodinu. Kromě plavání jezdíme 
hodně na kole a snažíme se lyžovat, i když to není 
tak často, jak bych si představovala. Už čtyři roky 
máme dva psy, chrty – vipety. Ti potřebují pohyb, 
jsme s  nimi hodně venku. Děti taky sportují. 
Dcera kombinuje plavání s  atletikou, syn hraje 
fotbal. Takže jsme i aktivní sportovní fanoušci.      

Pocházíte ze Žabovřesk, rozhodla jste 
se ale přestěhovat do  Řečkovic. Jak se Vám 
v Řečkovicích líbí? 

Moc. Původně jsme s  manželem bydleli osm 
let na Lesné. Když jsme začali řešit vlastní bydlení, 
hledali jsme takové místo, které by bylo blízko 
přírodě, daly se tam provozovat sporty, bylo 
v  dosahu MHD, abychom nebyli odkázáni jen 
na auto, ale přitom aby to bylo na okraji města. Já 
jsem vyrůstala v Žabovřeskách u hvězdárny, jako 
dítě mám vzpomínky na to, jak jsme si pořád hráli 
na  ulici, protože tam nic nejezdilo. Manžel taky 
vyrostl v podobném prostředí, a proto jsme chtěli, 
aby i naše děti měly minimálně takovou možnost. 
Podařilo se nám nakonec najít byt na ulici bratří 
Křičků, kde od roku 2005 bydlíme. Děti si to tady 
docela užívají. Syn chodí s  klukama na  Horácké 
hrát fotbal, dcera s kamarádkami trajdá po okolí, 
lezou po prolézačkách (dnes už pro starší), jezdí 
na  skejtu. Hřiště, kterých je tady dost, využívají 
opravdu hojně. Jsme tady moc spokojení všichni. 
Je tu úžasné prostředí i atmosféra. Řečkovice jsou 
taková, teď nechci urazit řečkovičáky, dědina 
v dobrém slova smyslu. Lidi se tady znají, jsou si 
blízcí, potkávají se, zdraví se na ulici, a to mi přijde 
perfektní.      

Máte nějaký recept, jak po  vánočních  
svátcích nastartovat správně tělo?

Vánoční svátky jsou trošku o  lenošení, setká-
vání se s  rodinou, přáteli, o  cukroví a  o  pohád-
kách. Ale ať už člověk zůstane ve  městě nebo 
někam odjede, je podle mě dobré nepolevovat 
úplně, protože pak se to tělo právě těžko startu-
je. Já osobně mám ráda pravidelnost. Pro mě je  
lepší, než celé Vánoce ležet mezi cukrovím,  
koukat na televizi – a potom se těžko hýbat, si jít 
zasportovat. A to cukroví si pak dám klidně taky. 
Na  druhou stranu, Vánoce mají být pohodové. 
Takže když člověk cítí, že potřebuje vypnout, 
je dobré poslouchat svoje tělo a  jednoduše si  
odpočinout. 

Rozhovor připravily  
Kateřina Svobodová a Dana Filipi



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení spoluobčané, v zářijové ŘEČI 2020 jste si možná všimli článku 
pana místostarosty Černého, ohledně návrhu nového územního plánu 
a lokality kolem mateřské školy Škrétova. Jako zástupce veřejnosti, který 
podal námitku, na kterou článek naráží, cítím zodpovědnost na celou věc 
reagovat. 

Dovolím si zopakovat, proč je pro Brňany jejich územní plán tak 
důležitý a  ocituji přímo část slov Kanceláře architekta města Brna (zkr. 
KAM) „Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou 
vzniknout nové domy, ulice a  čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, 
komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké. 
Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky ... Pro rozhodování 
v území je závazný.” Závazný znamená, že se musí dodržet. 

A právě proto, my občané, vyjadřujeme náš názor na projednávaný 
nový územní plán, což je mimořádně důležité. Usilujeme o  ochranu 
toho, co je pro nás v území cenné. 

Námitku pro lokalitu kolem mateřské školky podepsalo 599 
občanů města, převážně z Řečkovic. 

Již v květnu tohoto roku mě překvapilo, že vedení obce neuspořádalo 
mimořádné zastupitelstvo, tak jako to udělaly okolní MČ (např. Ivanovice, 
Medlánky či Královo Pole) k  tématu návrhu nového územního plánu 
přímo s tvůrci tohoto plánu. V těchto MČ byla daná zasedání velmi živá 
a lidé se dozvěděli spoustu nových, zajímavých věcí a mohli diskutovat 
právě s  tvůrci plánu. Na  svých stránkách KAM uvádí, že „navštívili 
zastupitelstva deseti městských částí”. 

Připomínky pro lokalitu kolem mateřské školky na  Škrétově jsme 
konzultovali s právníkem, který se přímo zabývá zákonem upravujícím 
územní plánování a projednávali je s odbornou veřejností. 

Pan místostarosta uvádí, že nový územní plán „...pracuje s  dvakrát 
větším měřítkem a  neurčuje podrobná řešení pozemků či jednotlivých 
budov” a  dále pokračuje, že „...územní plán nezachází na  žádném 
místě v  Brně do  takových podrobností, jako je plocha několika set metrů 
čtverečných. ÚP tady například neřeší stávající mateřskou školku (školství) 
v sídlištní bytové zástavbě (bydlení)” .

Tak docela tomu není. V návrhu nového územního plánu je množství 
srovnatelně velkých ploch, ať už vymezených např. jako veřejná 
vybavenost (tam patří školství) nebo např. zeleň. Pro příklad uvádím, že 
i  samotní představitelé naší MČ odsouhlasili požadavek, kterým žádají 

vymezit samostatné funkční plochy o  velikosti cca 1200 m2, jedná se 
o samostatnou plochu radnice a samostatnou plochu kostela. 

V  návrhu nového ÚP je mateřská škola uvedena jako plocha 
stabilizovaného bydlení. Dnes se jedná o  plochu školství, proč to 
měnit na  bydlení? A  navíc na  stavby o  výšce až 16 m po  římsu? Rádi 
bychom, aby plocha MŠ zůstala “pouze” plochou pro školství, jak je 
tomu v dnešním ÚP. Nový ÚP takové nástroje má a my žádáme o jejich 
použití. Jsme si vědomi toho, že mateřské školy jsou v nedostačujících 
kapacitách, a proto chceme, aby byly plochy dnešních škol ochráněny 
i do budoucna. 

Stejně tak žádáme, aby také park na  Renčově byl chráněný jako 
plocha nestavební - plochu městské zeleně (jak je tomu dosud). 
V našem případě se jedná o plochu o velikosti cca 3500 m2. Naši námitku 
k tomuto bodu jsme proto doplnili srovnatelným příkladem z jiné části 
Brna. V návrhu nového ÚP je dnešní park označený jako plocha bydlení 
stabilizovaného B/v4, tj. o výšce až 22 m. 

Při jednání s představitelem magistrátu jsme se dozvěděli, že plochy 
mateřských škol jsou v  návrhu územního plánu vyznačeny chybně 
a budou opraveny. Námitku jsme se rozhodli podat oficiálně, abychom 
nespoléhali jen na sliby. 

Překvapuje nás, že i naše MČ ve svých připomínkách k novému ÚP 
požaduje u  mateřských škol snížení výškové úrovně staveb (jako my), 
avšak plochy školek ponechává vyznačené jako plochy stabilizovaného 
bydlení. Přitom plochy stabilizované mají chránit dosavadní charakter 
a účel využití, který se nebude zásadně měnit. 

Závěrem bych ráda zmínila, že nejsem členkou žádné politické stra-
ny ani subjektu, pouze občankou Řečkovic, která se aktivně zajímá o své 
okolí. 

Pokud by mě chtěl někdo k  namítané lokalitě kontaktovat, napište 
na peticeproluka@gmail.com, mail mi bude předán. 

Mgr. Jaroslava Růžičková

Tým HRáje děkuje za podporu
Vážení řečkovičtí spoluobčané,
máme velkou radost, že se nám v  letošním ročníku participativního 
rozpočtu města Brna podařilo vysoutěžit 3  000  000 Kč pro projekt 
Řečkovický HRáj. Je skvělé, že se projekt HRáje umístil mezi vítěznými 
projekty, a  to díky dlouhodobé podpoře a  pomoci řečkovických 
spoluobčanů. Velmi si toho vážíme a  děkujeme všem, kteří se zapojili 
do  listopadového hlasování. HRáj je pro nás lesík uprostřed husté 
zástavby. Dostupné, přesto klidné místo i pro lidi, kteří nemají možnost 
chodit do  vzdálenějších lesů. Je zarostlý vzrostlými stromy a  keři. 
Zároveň je však pozemek dlouhodobě zanedbaný, přestože je mnoho let 
ve správě městské části.

Při realizaci chceme využít všeho pozitivního, co na pozemku vzniklo. 
Z vítězného umístění máme radost a těšíme se na realizaci HRáje, díky 
které se toto místo konečně zpřístupní a bude sloužit nám všem.
Příznivce Hráje průběžně informujeme na internetových stránkách:
https://reckovickyhraj.webnode.cz/ nebo na www.facebook.com/ 
Řečkovický-HRáj.

Eva Matoušková, Jaroslava Růžičková a tým HRáje

Vyjádření redakční rady k článku 
paní Růžičkové

Redakční rada zpravodaje ŘEČ, ve  snaze poskytovat objektivní 
informace, cítí povinnost upřesnit některá tvrzení paní Růžičkové, 
uvedená v jejím článku. Není pravdivé její konstatování, že se nekonalo 
mimořádné zasedání zastupitelstva městské části (ZMČ) k  návrhu 
nového územního plánu (ÚP) za  účasti veřejnosti. Mimořádné 
zasedání zastupitelstva městské části, jehož součástí bylo projednávání 
návrhu nového územního plánu města Brna, proběhlo 21. května 2020. 
Na  tomto zasedání, konaném z  důvodu hygienických opatření proti 
covid-19 na  školním hřišti ZŠ Novoměstská, zastupitelstvo schválilo 
téměř 40 připomínek týkajících se jednotlivých lokalit. Zúčastnila se ho 
i veřejnost, proběhla podrobná debata. Výpis těchto připomínek je jako 
vždy k dispozici na webových stránkách MČ.

Je objektivně daným faktem, že návrh nového ÚP pracuje s dvakrát 
větším měřítkem než plán dosavadní a  neurčuje podrobná řešení 
pozemků či jednotlivých budov. Pochopitelně jako vždy existují tzv. 
významné výjimky, které nalezneme na  celém území města Brna. 
Takovou výjimkou je i odsouhlasený požadavek ZMČ, který žádá vymezit 
samostatné menší funkční plochy radnice a  kostela. Tento požadavek 
byl vznesen s  vědomím historické výlučnosti a  památkové a  kulturní  
cennosti zmíněných budov a jejich bezprostředního okolí. Domníváme 
se, že tato místa nelze srovnávat s  jinými lokalitami v  Řečkovicích  
a Mokré Hoře. 

Komise rady městské části pro přípravu zpravodaje ŘEČ

Vyjádření zástupce veřejnosti k lokalitě kolem mateřské školy Škrétova
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CHYSTÁTE SE DO LESA?  
Jděte po stezce a nakrmte ZVÍŘATA

Dopřejte si chvilku klidu a  projděte se lesem po  Morávkově stezce. 
Cestou můžete nakrmit lesní zvěř. Víte, čím jí přilepšit, aby ji nezaskočil 
tuhý mráz, nebo co byste jí naopak vůbec dávat neměli?

Je sedm kilometrů dlouhá a začíná u autobusové zastávky Malinová 
v  Brně. Morávkova stezka se jmenuje po  lesníkovi z  první poloviny  
20. století. Vydejte se po ní a cestou nakrmte lesní zvěř. „Hajní a myslivci 
ji běžně přikrmují žaludy, kaštany, kukuřicí a senem. K lízání jí dávají sůl. 
Můžeme jim tedy nabídnout, co jsme s dětmi nasbírali na podzim,“ radí 
Eva Kazdová z Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

S dětmi si také můžete vyrobit šiškové krmítko pro ptáky. „Do borové 
šišky dáme lůj či rostlinný tuk smíchaný se semínky máku, sezamu, lnu 
a slunečnice,“ vyjmenovává Eva Kazdová. „My doma dáváme do krmítka 
i staré červavé ořechy, které roztlučeme – dají se nasypat také na pařez 
v  lese. Nevhodné jsou buráky, které lidé navlékají na  nit a  dávají 
na větvičky. Většinou zůstanou bez povšimnutí.“

Zavěsit do lesa naopak můžeme třeba jablíčka, klidně červivá, svrasklá. 
„Nejsem příznivcem nakupování kvalitní potraviny a rozvěšování po lese, 
ale máme-li přebytky jablek či mrkve, nebo pokud nám moli napadli 
potraviny typu mák a  kokos, zvířatům to nevadí, všechno spotřebují,“ 
říká Kazdová.

Do lesa bychom neměli nosit plesnivé potraviny, suché pečivo nebo 
lojové koule, které se obvykle prodávají v  zahradnictví v  plastových 
síťkách – ptáci si v nich můžou zachytit nohu a ublížit si. Pokud neseme 
zvířatům něco na provázku, měl by být z přírodního materiálu, například 
z juty.

 Petra Bartíková, Lipka

Sportovec Řečkovic a Mokré Hory 
2019 + 2020 
Výzva k nominaci za rok 2020

Do 28. února 2021 můžete nominovat 3 sportovce a jednoho trené-
ra, funkcionáře či družstvo v  rámci tradiční ankety naší městské části 
Sportovec roku 2019 + 2020. Svoje nominace posílejte na  e-mailovou 
adresu: simonek@reckovice.brno.cz nebo foltyn.r@volny.cz.

Podmínkou k nominaci je trvalé bydliště v Řečkovicích a Mokré Hoře 
nebo klubová příslušnost k oddílu, který zde svoji činnost provozuje.

Upozornění: vzhledem k  tomu, že výsledky minulého ročníku této 
oblíbené ankety nemohly být z důvodu restrikcí způsobených pandemií 
koronaviru vyhlášeny, zůstávají veškeré nominace za rok 2019 v platnosti 
a  letošní ročník bude vyhlášen společně s rokem 2020, ve kterém bylo 
veškeré sportovní dění zásadně omezeno.

Richard Foltýn, předseda komise sportu a zastupitel MČ
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PALIVOVÉ DŘÍVÍ

ZA SKVĚLÉ CENY
PŘÍMO Z LESA

LEVNÉ  
TOPENÍ

A DOBRÝ  
SKUTEK 
K TOMU

DÉLKA  
4–12 m

DOPRAVA  
DLE DOHODY

KOUPÍ PODPOŘÍTE VÝSADBU NOVÝCH STROMŮ KOLEM BRNA

www.lesyMB.cz

BRNO – BYSTRC 
+420 517 810 540

LIPŮVKA 
+420 517 810 530

DEBLÍN 
+420 517 810 550

IHNED  
K ODBĚRU

CERTIFIKOVANÉ DŘEVO Z MĚSTSKÝCH LESŮ

OBJEDNEJTE VČAS NA LESNÍCH SPRÁVÁCH
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 ● CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Diakonie  ČCE — středisko v Brně 

NABÍZÍ SVÉ KAPACITY 
 

Zaměřujeme se na péči o klienty, kteří potřebují dohled a pomoc druhé osoby
především z důvodu příznaků demence
Centrum je určeno lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou 
ošetřovatelskou péči. Můžeme pomoci osobám, které mají zachovanou pohyblivost natolik, 
že zvládají přesuny z domu do centra a zpět a jejichž celkový stav umožňuje pobyt ve službě.

,  Hrnčířská 27, 602 00 Brno

Pomoc má mnoho tváří 

Smyčka Ústřední hřbitov po opravách 
opět slouží tramvajím a cestujícím

Tři měsíce trvající oprava smyčky Ústřední hřbitov je u konce. Po 
téměř 800 metrech nových kolejí tramvaje projedou v neděli 13. pro-
since, výstup a nástup bude pro cestující díky bezbariérovým nástupi-
štím pohodlnější. Během výluky podnik v místě také vybudoval nové 
sociální zázemí pro řidiče. 

„Technický stav smyčky Ústřední hřbitov dlouhodobě vyžadoval opravu. 
Vedle výměny 790 metrů kolejí a kompletní rekonstrukce smyčky projekt 
obnášel i úpravy trolejového vedení a kabelové sítě. Nástupiště jsou nově 
bezbariérová a usnadní tak nástup i výstup osob se sníženou pohyblivostí. 
Místo opravou značně prokouklo,“ sdělila primátorka města Brna Marké-
ta Vaňková. Nové jsou totiž i chodníky pro pěší v blízkém okolí smyčky.  
Dopravní podnik v místě rovněž vysadí dvanáct nových listnatých stro-
mů namísto čtyř pokácených.

Náklady na opravu smyčky Ústřední hřbitov a přilehlého úseku  
tramvajové trati činily necelých 63 miliónů korun. 

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a.s.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667

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.

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

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

PEČOVATELKA pro děti, tělesně postižené a seniory,  
tel. 606 220 457

DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích – přijmeme řidičku/če  
na svoz zboží (velikost IKEA tašky), od dodavatelů z Brna do balírny 
na Horáckém náměstí. Práce 3x týdně, denně cca 3hodiny, mzda  
100,- Kč/hod., praxe v řízení os. automobilu po Brně.  
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, Tel.: 722 959 021 

Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, Horácké náměstí,  
přijme na DLOUHODOBOU BRIGÁDU tyto pracovníky:  
Administrativní pracovnici - práce 3x týdně 
Pracovnici na balení zásilek - práce 3x týdně 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T. 722 959 021

HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz

Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725002155

Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel: 603889769  

Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1 v Řečkovicích.  
Prosím, nabídněte. 601325211

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 

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


