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V prosinci uplynulého roku schválilo 
zastupitelstvo rozpočet městské části 
na rok 2020. Můžete se s ním blíže sezná-
mit i na internetových stránkách našeho 
úřadu. Ruku v ruce s tím byly schváleny 
i  rozpočty příspěvkových organizací 
(mateřských a základních škol), které zři-
zuje městská část. Všem organizacím se 

podařilo v rámci tohoto rozpočtu zvýšit oproti roku 2019 příspěvek 
na jejich činnost. Celkově nový rozpočet lze v kontextu minulých let 
i  ostatních brněnských veřejných rozpočtů hodnotit jako proinves-
tiční, když poměr kapitálových výdajů tvoří více než 41 % celého roz-
počtu. Prioritními oblastmi výdajů rozpočtu nadále zůstávají oblasti 
jako bydlení a komunální služby, školství nebo činnost místní správy.

Celkové příjmy byly naplánovány ve výši 113,6 mil. Kč a celkové 
výdaje v rekordní výši 122,3 mil. Kč. Plánované vyšší výdaje jsou kry-
ty z přebytků minulých let. Nicméně dlouhodobá praxe při schvalo-
vání rozpočtu městské části ukazuje, že závěrečný účet (skutečnost 
za daný kalendářní rok) obvykle končí v mírném přebytku či mírném 
deficitu. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalen-
dářní rok plánuje spíše v tu chvíli převážně s  jistými příjmy, nicmé-
ně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku 
nově zajištěnými příjmy, a  vylepšuje tak celkovou bilanci rozpočtu. 
Významnou část našeho rozpočtu totiž tvoří transfery, které jako pří-
jmy navíc každoročně zajištujeme od státu, města Brna či Jihomorav-
ského kraje. 

Na straně příjmů se nejvíce daří zvyšovat přijaté investiční trans-
fery, jejichž objem v  roce 2020 by měl narůst o  víc než 27 mil. Kč 
ve srovnání s loňským schváleným rozpočtem. Z toho objem neúče-

lové dotace ze strany města Brna opět stoupne, a to o víc než 2 mil. Kč. 
Příjmová stránka rozpočtu si polepší o více než 8 mil. Kč díky zvýšení 
příjmů na základě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti. 
Rostou ale i daňové a nedaňové příjmy městské části, a to meziročně 
o více než 1 mil. Kč oproti roku 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou tak 
plánovány vyšší o více než 28 mil. Kč ve srovnání s rokem 2019 a jejich 
zvýšení se promítne zejména do růstu investic.   

Meziroční zvýšení celkových výdajů je plánováno zodpovědně, 
s  ohledem na  celkovou bilanci rozpočtu. Promítne se to například 
ve školství, do kterého půjde o  téměř 7 mil. Kč více než roce před-
chozím, a to jak na běžný provoz, tak zejména na potřebné investice 
a rekonstrukce. Kvalitní školství a jeho zázemí je pro vedení radnice 
dlouhodobou prioritou. Další významné zvýšení plánujeme v oblas-
ti bydlení, komunálních služeb a  územního rozvoje, kde se počítá 
s meziročním nárůstem o více než 21 mil. Kč. Projeví se to například 
v revitalizaci parku na Palackého náměstí, dokončení ploch v Ječné 
ulici či  například v  další regeneraci bytového fondu městské části 
a v dalších věcech. O více než milion korun navíc půjde také do ob-
lasti ochrany životního prostředí. Pokračujeme například v  investi-
cích do kontejnerových stání pro sběr tříděného odpadu, do drob-
ného majetku (lavičky, odpadkové koše apod.), do údržby a rozvoje 
zeleně nebo v příspěvcích na činnost místní správy. Mírně si polepší 
také ostatní kategorie, jako například doprava, která zahrnuje opravy, 
údržbu a čistění komunikací (chodníky, parkoviště apod.), kultura či 
sociální služby. Cílem naší radnice je maximální informovanost a ote-
vřenost. Případné dotazy k jednotlivým položkám v rozpočtu velmi 
rádi zodpovíme.

Filip Hrůza, místostarosta

V roce 2020 budeme do naší městské části 
investovat ještě více
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PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY
Jak jsme informovali v  prosincovém vydání zpravodaje, i  letos 

připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své 
občany v seniorském věku. Promítání probíhá v sále zastupitelstva 
na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, začátky 
vždy v  10,00 hod. V  úvodu se můžete těšit na  úvodní slovo 
MgA. Radka Hakla M.A., který Vás s filmem také seznámí.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. 2. 2020 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI 
  / romantická komedie USA /
12. 2. 2020 MUŽI V NADĚJI  
 / komedie ČR /
19. 2. 2020 ŽENY V POKUŠENÍ 
 / komedie ČR /
26. 2. 2020 LÁSKA A JINÉ POHROMY 
 / komedie Velká Británie /
4. 3. 2020 DÁNSKÁ DÍVKA 
 / psychologický film Dánsko /
11. 3. 2020 NEŽ JSEM TĚ POTKALA 
 / romantická komedie Velká Británie /

Nové dopravní řešení Palackého náměstí 

Již před začátkem vánočních svátků byla dokončena investice 
Brněnských komunikací na  Palackého náměstí.  Minulostí by se 
tak mělo stát živelné parkování aut na  komunikaci procházející  
náměstím, kde byla situace složitá pro chodce i autobusy MHD. Byl 
vytvořen nový ostrůvek a došlo k přesunu nevhodně a nebezpečně 
umístěného přechodu pro chodce. Parkovací místa v této lokalitě 
chybět nebudou, spíše naopak. Projekt revitalizace Palackého 
náměstí řeší nová parkovací místa po  zbourání nepotřebné 
a nevyhovující hasičské zbrojnice v zadní části náměstí, přiléhající 
k  ulici Prumperk. Parkování v  této lokalitě tak dostane svůj řád 
a stane se bezpečnějším. Tato investice bude zahájena již letos.

Nová organizace parkování na Vránově  
před Centrem lékařské péče

Na  parkoviště před Centrem lékařské péče na  Vránově 
(poliklinika, lékárna) byla umístěna již v  minulosti avizovaná 
nová dopravní značka, která upravuje parkování v  této lokalitě. 
Nově je umožněno parkování pouze po  dobu dvou hodin 
a  je vyžadováno umístění parkovacího kotouče za  přední sklo 
automobilu. Na  kotouči, pomocí hodinových rafiček, jednoduše 
vyznačíte dobu příjezdu. Městská policie bude dodržování 
nového dopravního značení kontrolovat. Chceme tak umožnit 
zejména občanům naší městské části pohodlné zaparkování 
během návštěvy lékaře a  lékárny. Od tohoto opatření si naopak 
slibujeme ukončení celodenního a  někdy i  delšího parkování 
automobilů mimobrněnských řidičů, kteří zde odkládají svoje 
vozidla a využívají tak blízkosti MHD u předmětného parkoviště. 
Novou úpravu budeme sledovat a vyhodnocovat její účinnost.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na svém VII. zasedání 19. prosince 2019 zastupitelstvo  
městské části:

■ schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020,

■  vzalo na  vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti 
(bytového hospodářství) na rok 2020,

■  schválilo žádost městské části o  půjčku z  Fondu kofinancování 
Magistrátu města Brna v rámci projektu „Revitalizace sídelní zeleně 
Brno-Řečkovice“,

■  projednalo žádosti o směny a bezúplatný převod pozemků,

■  schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2020:  
27. 2., 16. 4., 18. 6., 17. 9., 17. 12.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání zastupitelstva 
městské částiCYKLUS PŘEDNÁŠEK

Radnice v Řečkovicích navazuje na cyklus přednášek, které jste 
si velmi oblíbili. Každý měsíc Vás budeme aktuálně informovat  
o přednášejících a tématech, a doufáme, že Vás zaujmou. Před-
kládáme program na měsíc únor. Přednášky se konají v budově 
ÚMC Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v zasedací místnosti zastu-
pitelstva.
Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová, 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

5. února 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Jaromír Novák  |  Martinik – ostrov květin 

12. února 2020 od 16.00 hod. (pozor, změna začátku) 
Ing. Andrej Lúč  |  Gruzie  
26. února 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Lumír Sochorec  |  Kuba – perla Karibiku
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Vánoční přednáška speciál 

V druhé půlce prosince se uskutečnila poslední z cyklu odborných 
přednášek na radnici, která se tematicky věnovala problematice zná-
mých i těch méně známých zvyků Vánoc v podání paní dr. Polákové. 
Vánoční přednáška však byla tentokrát obohacena i o ukázkovou vá-
noční dílničku, zaměřenou na tvorbu svíček od Ivany Bláhové a Zu-
zany Tuškové z DDM Helceletka - pobočky Frikulín - nebo o vánoční 
knižní poradnu a kvíz zaštítěné Jitkou Fukalovou z pobočky Knihovny 
Jiřího Mahena v naší městské části. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat 
všem, kteří pomohli úspěšně zrealizovat tento pohádkový předvá-
noční večer na radnici, a také všem, kteří se jej zúčastnili, a věřím, že 
se tím třeba i založila jedna další příjemná tradice Vánoc v Řečkovi-
cích a Mokré Hoře. Přeji Vám všem vše dobré do nového roku!

Filip Hrůza, místostarosta

V letošním roce 2020 nastaly pro některé z Vás podstatné změny, 
o kterých se podrobně dočtete na našich webových stránkách www.
brno.cz/odpady. 

Úplné osvobození od poplatku je nově u seniorů, kteří v roce 2020 
dosáhnou věku 70 let a více, a u dětí, které v roce 2020 nedosáhnou 
věku 4 let. V  těchto případech dojde k  osvobození od  poplatku 
automaticky a  dosažení nebo nedosažení věku není nutné správci 
daně ohlašovat. 

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze 
k  poplatkové povinnosti, která vzniká z  důvodu přihlášení se 
v  Brně, nikoli z  důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající 
zpoplatnění. 

Pokud tedy osoba osvobozená z  důvodu věku a  přihlášená 
v  Brně vlastní v  Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není 
přihlášen k  pobytu, pak z  titulu vlastnictví i  nadále nese tento 
vlastník poplatkovou povinnost, a  to ve  výši 670 Kč za  každou 
jednu nemovitost podléhající zpoplatnění. 

Jinými slovy, u  poplatkové povinnosti z  titulu vlastnictví věk 
vlastníka nemá žádný vliv na výši sazby. 

Novinkou je také zpřísnění dopadů v  těch případech, kdy 
není splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, 
kteří uplatňují osvobození pro třetí a  další dítě. Pokud nesplní 
každoročně ohlašovací povinnost ke  dni splatnosti, nárok 
na osvobození zaniká.

Stejná zůstává sazba, a  to 670 Kč za  rok 2020, stejně jako 
splatnost poplatku k 31. 5. 2020.

Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Ten 
je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a  data 
narození osob, za  které poplatek odvádí (lze i  elektronicky). 
Ohlašovací povinnost plní i  další skupiny poplatníků – více 
na www.brno.cz/odpady.

S ohledem na rozšíření skupin osvobozených poplatníků budou 
pokladní místa na  Malinovském náměstí 3 otevřena dva 
měsíce oproti předchozím třem, a  to od  dubna do  května 
2020. Ve  výškové budově C na  ulici Šumavská 35 je pokladna 
v provozu celoročně.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na  městském 
e-shopu:

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u  České spořitelny, a. s.:  
111  22  00  22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako 
variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za  komunální 
odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

Referát správy poplatku, Odbor životního prostředí,  

Magistrát města Brna

Informace  k poplatku za komunální odpad
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Čtenáři sobě
Vážení a milí literární gurmáni,

dnešní název mého příspěvku vypadá tak trochu buditelsky, a  při-
tom se pod ním skrývají dvě úplně obyčejné, velmi příjemné věci. Už 
v lednovém čísle jsem psala o čtenářské vzájemnosti, která s tím sou-
visí. Za prvé spontánní doporučování přečtených knih dalším lidem, 
kteří si právě vybírají, hlavy u sebe, nakloněné nad právě vrácenými 
knihami, u nichž je předpoklad, že se nejvíce půjčují, a proto asi bu-
dou patřit k  těm nejzajímavějším. Samozřejmě co člověk, to názor, 
ne vždy se rada trefí do vkusu, ale už jen ta vzrušená debata nad dě-
jem či autorem je velmi zajímavá a vytváří příjemné prostředí pro nás 
všechny. Knihovna je prostě neoddělitelnou součástí místní komuni-
ty, místem, kde se lidé rádi setkávají, povídají si spolu a vyměňují si 
názory a tipy na knížky. 

A pak za druhé, navykli jste si nosit nám nepotřebné a přebytečné 
knihy, které by dle vašich slov jinak skončily v popelnici či v odpad-
ním dvoře, takhle ještě poslouží dobré věci, jiní lidé si je ještě rádi 
přečtou. Za to vám opravdu děkujeme.

K  příjemnému prostředí naší pobočky přispívají i  každoměsíční 
výstavy. V únoru to budou práce dětí z řečkovických škol z  literární 
a  výtvarné soutěže Jižní Morava čte. Loni se konal již čtvrtý ročník 
s tématem Tajemství knihovny. Naše děti se zúčastnily poprvé a byly 
velmi úspěšné. Dětem se skvěle věnuje moje kolegyně Lucie Filipová 
při besedách, které si připravila, seznamuje děti se studnicí úžasných 
klasických knížek i s novinkami, aby děti co nejvíce přitáhla ke čtení. 

Právě pro děti mám dnes jednu výjimečnou nabídku, a bude to 
chtít spolupráci s vámi rodiči či prarodiči. Skvěle je vybavená knížka 
Retrohraní: přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily. Autorka a sbě-
ratelka retroher Alice Kavková posbírala více než dvě stovky návo-
dů na hry, které mnozí jako malí hráli, ale málokdo je předal dalším 
generacím. Třeba skákání gumy, přebírání provázku nebo tleskačky. 
V knize najdete také povídání s dětskou psycholožkou a logopedkou 
o významu her a hraní pro vývoj dítěte a vše je doplněné kouzelný-
mi ilustracemi Lukáše Fibricha. Retrohraní je zkrátka pokladnice her 
Husákových dětí.

Mezi právě vrácenými knihami pro dospělé, novinkami z posled-
ní doby, je pár skutečně velmi dobrých titulů. O  cestování a  životě 
na daleké Aljašce jsem se mnoho dozvěděla v novém románu Kristin 
Hannahové Velká samota. Na pozadí drsné aljašské přírody vyprá-
ví napínavý příběh Ernta Allbrighta, který po  návratu z  vietnamské 
války trpí nočními můrami, je náladový, agresivní na svou ženu Coru 
i dceru Leni. Nedokáže si udržet práci a rodina se stále stěhuje. Když 
kamarád z Vietnamu odkáže Erntovi dům na Aljašce, doufají, že mají 
před sebou nový počátek. Autorka je známá mimo jiné svým dalším 
románem Slavík.

Z velmi dávné historie i současnosti je román Poslední neander-
tálská žena Claire Cameronové. Před 40  000 lety Zemi brázdí po-
slední rodina neandrtálců. Zdrcující zimu jich přežilo málo, ale Dívka, 
nejstarší dcera, právě dospívá a její rodina je rozhodnutá najít jí vhod-
ného partnera. Nesmlouvavá Země si ale vybírá svou daň a zanechá-
vá Dívku samotnou, aby se starala o  nalezence Skrčka a  vydala se 
na pouť s cílem zjistit, co ještě zbylo z jejího druhu. Nebezpečná zima 
se rychle blíží a Dívka si uvědomuje, že má šanci svůj lid zachránit, 
i když to znamená obětovat kus sebe sama. Současnost. Archeoložka 
Rosamunde Galeová pracuje až do pozdní fáze těhotenství ve snaze 
odkrýt nově nalezené ostatky neandrtálské ženy předtím, než poro-
dí. Oba příběhy se spojí, i když je od sebe dělí tisíce let.

Dvě mimořádné detektivky mají název Vyšší spravedlnost 
a  Chamtivost. Tu první napsali Michael Hjorth a  Hans Rosenfeld. 
Jedná se o šestou část s policejním psychologem Sebastianem Berg-
manem, výborná zápletka a nečekané rozuzlení. Autoři jsou scénáris-
té skvělého skandinávského detektivního seriálu Most. Druhou na-
psal Berg, což je pseudonym tajemného českého novináře, režiséra, 
dramaturga a scenáristy. Novinář Jan Born je se svou redakcí a přáteli 
vtažen do  vyšetřování série brutálních vražd. Jak se ukazuje, větši-
nu mrtvých spojují jejich zločiny spáchané během války na Balkáně 
v  devadesátých letech. Mstí se jim přeživší oběti a  pozůstalí, nebo 
zemřeli pro svá současná provinění? Na  tyto dvě detektivky určitě 
nezapomenete.

Nabídku pro dospělé doplňuje kniha Jana Němce Možnosti mi-
lostného románu. Román nabízí příběh milostného vztahu, který je 
vyprávěn z protagonistovy pozice od seznámení a jednotlivých stup-
ňů vzájemného objevování, fascinace tím druhým a konzumace lásky 
přes okamžiky, kdy se v partnerství objeví trhliny, ale ještě nejsou tak 
závažné, aby je bylo nutné řešit, a přes postupné vzájemné odcizová-
ní až po vážnou krizi, vleklé období dusivé patové situace, kdy nejde 
být ani spolu, ani odděleně, a další měsíce střídání vln vzájemného 
vzdalování a opětovného sbližování, které ovšem nejsou nic jiného 
než pokročilé fáze trvajícího rozchodu. 

Na knihách mám nejraději to, že se vždy dozvím něco nového, co 
jsem ještě nevěděla, dočtu se o místech, kde jsem nikdy nebyla a ani 
se tam určitě nepodívám, o  jídlech, která jsem nikdy neochutnala 
a o nápojích, které jsem ještě nepila. Čtu, čtu, a když narazím na ně-
jakou informaci, kterou neznám, jdu a vyhledám si ji, protože mi to 
nedá. V nové knížce Jana Svěráka Bohemia to byly například infor-
mace o  skotských ostrovech a  o  víně Malbec, které tam pili. Bohe-
mia je čtivý příběh o ambiciózním filmovém režiséru Ivanu Šustilovi, 
který se pokouší prchnout z „malého českého světa“ a uskutečnit své 
sny přímo v Hollywoodu. Tomuto cíli je ochotný obětovat téměř vše. 
Teprve když se mu opravdu podaří proniknout na Západ, poznává, 
jakou cenu by doopravdy musel zaplatit za to, aby se stal respekto-
vaným umělcem.

Jako dar jsme dostali od jednoho čtenáře kuchařku Polévky a du-
šená jídla, zde jsem našla recept na polévku chowder, kterou jsem 
kdysi ochutnala, a její domácí příprava nebyla podle receptu nic slo-
žitého.

A slovo na závěr? Jdu si koupit ten Malbec. Na zdraví vám všem.
    Mgr. Jitka Fukalová s přispěním Mgr. Lucie Filipové, Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY
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V  únoru můžeme vzpomenout na  komunistický převrat z  roku 
1948. Většina z nás asi má na toto tragické období naší společnosti 
jasný názor, ale pokud by někdo chtěl nostalgicky vzpomínat na staré 
zlaté rudé časy, připravila jsem z materiálů Archivu města Brna násle-
dující článek.

Pro mladé čtenáře jen připomenu, že po  únoru 1948 byl konec 
s veškerým soukromým podnikáním, respektive stát začal znárodňo-
vat už v roce 1945. Nejdříve byly znárodněny banky, pojišťovny, doly, 
průmyslové podniky nad 500 zaměstnanců a vybrané firmy nad 150 
zaměstnanců.  A komunisté ukradli zbytek. A netýkalo se to jen vel-
kých podniků (ani to nebylo samozřejmě v pořádku), ale jak ukazují 
doklady uložené v archivu, i drobní živnostníci z Mokré Hory byli zba-
veni možnosti vydělávat si vlastními silami na své živobytí. V lepším 
případě se stali zaměstnanci tam, kde bývali dříve majiteli. Tak tomu 
bylo třeba v případě pana Dvořáka, který dříve vlastnil zdejší restau-
raci. Po komunistickém puči se stal vedoucím v závodu společného 
stravování 147-50-12, čili svého vlastního hostince. A  to nebyl jeho 
problémům konec. Soudruzi několik let mudrovali, že pro Mokrou 
Horu jsou dva hostince příliš a že jeden je potřeba zavřít. Pan Franti-
šek Dvořák tak 24. srpna 1953 požádal, zda mu v případě zrušení jeho 
hostince nemůže být ponechána původní hostinská živnost. Bylo mu 
68 let, živil 64letého invalidního bratra (ten měl dříve krejčovskou 
živnost, kterou mu komunisti uzavřeli) a manželku, která v hostinci 
rovněž pracovala.  Kdyby se hostinec zrušil, přišli by o poslední výdě-
lek. Místní národní výbor (MNV) Mokrá Hora mu tuto žádost jednou 
větou zamítl.

Z evidence MNV z 13. června 1956 vyplývá, že k tomu datu  byly 
pod JEDNOTOU   Mokrá Hora provozovány dva hostince, obchod 
a mlékárna. Zásobování ovšem bylo víc než žalostné. V brněnském 
archivu jsou uloženy stížnosti na tehdejší sortiment a množství zboží. 
Chyběl chleba, rohlíky, pro máslo jezdil vedoucí  s  ruksakem na zá-
dech do  Řečkovic, aby měl vůbec co prodávat. Samozřejmě nebyl 
žádný výběr masa. Chátralo i  vybavení provozoven. JEDNOTA roz-

hodně nebyla vzorným hospodářem. Z února 1955 se dochovala žá-
dost o opravu schodiště v hostinci, který vedl pan Novák. V žádosti 
je uvedeno, že o to už žádali před rokem.  Ze zápisu JEDNOTY Mokrá 
Hora ze srpna 1955 můžeme vyčíst, že místní obchod s potravinami 
má od předchozího roku objednanou chladničku, která však na trhu 
není, tak stále čeká. Stejného dne bylo zapsáno, že už příští rok bude 
mokrohorský hostinec vybaven chladicím pultem (těžko říct, zda se 
tak opravdu stalo). Plánovat soudruhům šlo.

Asi by se nám dnes nelíbilo, kdybychom nahlédli do  prázdných 
regálů tehdejších obchodů a z toho mála měli nakupovat. Nezbývá 
než si přát, ať si každý podniká, v jaké oblasti mu to vyhovuje, a jeho 
úspěchy či případné neúspěchy jsou závislé na jeho vlastních schop-
nostech a píli, na poptávce zákazníků, ale už nikdy na nějakém cent-
rálním plánování a rozhodování soudruhů z MNV a jiných obskurních 
organizací.

Mgr. Dana Malíková

V  dnešní době již málokdo ví, co byla 
pastouška. Nazývalo se tak stavení, kde 
bydlel se svojí rodinou obecní pastýř. 
Po  zániku společné pastvy se obecní 
pastouška stala příbytkem obecních 
chudých a žebráků. 

I  Řečkovice měly svoji pastoušku. Stála 
pod sokolovnou v  místech, kde silnice 
odbočuje z  Vážného ulice na  Horácké 
náměstí.  Řečkovická rodačka Josefa 
Stejskalová, narozená v  roce 1899, 
popisuje ve  svých rukopisných pamětech 
pastoušku takto: „Ještě jednu atrakci 
jsme měli v  Řečkovicích. Byla to obecní 
pastouška, kde bydleli nejchudší lidé. Tam 
se nezavíraly dveře na klíč. Nebylo co ukrást. 
Byly tam dvě místnosti v  jednom malém 
domku. Jedna jakž takž ušla, měla alespoň 
dřevěnou podlahu a v síni ohnisko – sporák 
s otevřeným komínem, kde bylo v zimě zima, 

i když se topilo.  Bydlel tam hrobař Herman, 
který se rád napil, když na to měl.  Pil žitnou. 
Jednou se přehmátl a  vypil bez zastávky 
půl litru petroleje a  jen se otřepal a  nic se 
mu nestalo. Ve  druhé místnosti pastoušky 
bydlely pohromadě dvě rodiny s  deseti 
dětmi. Za touto místností byla taková černá 
síň s dveřmi pobitými železem jako v nějaké 
pevnosti, která pro nás děti skrývala veliké 
tajemství. Její dveře byly vždy zavřené …“ 

Tato místnost, které se v  Řečkovicích 
říkalo „šabala“, sloužila jako obecní vězení. 
Její název snad vznikl ze slova šatlava. 
Zavírali se zde krátkodobě místní občané 
za drobná provinění.

V  pastoušce dlouhá léta bydlela také 
obecní porodní bába Marie Záleská.

V  roce 1905 žil v  pastoušce se svojí 
rodinou několikrát soudně trestaný pytlák 
Josef Kocourek, zvaný Tchoř. Narodil se 

v Řečkovicích v roce 1860. Se svým o devět 
let mladším bratrem Jindřichem v lese Baba 
mezi Ivanovicemi a  Jinačovicemi zastřelili 
13. ledna 1905 hajného Antonína Kučírka 
z  Cinzendorfu (dnešní Česká).  Za  svůj čin 
byli bratři v červnu toho roku odsouzeni na 8 
a 6 roků těžkého žaláře do věznice na Borech 
u Plzně. Osudnou tragédii dodnes připomíná 
na kopci Baba památníček Antonína Kučírka.   

Zchátralé obecní stavení zaniklo krátce 
po druhé světové válce.    

Ludmila Ulrichová

Krátce z historie... únor 1948 aneb takto jsme si tu žili...

Kde v Řečkovicích stála pastouška

Pastouška Místo, kde stála pastouška Pomník hajného Kučírka
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Vividus Medical - moderní zdravotnické zařízení v Řečkovicích

V  nově zrekonstruované budově 
na  ulici Terezy Novákové zahájilo před 
časem svoji činnost zařízení dlouhodobé 
lůžkové péče Vividus Medical. Požádali 
jsme ředitelku Mgr. Hanu Cahovou o roz-
hovor.

Paní ředitelko, můžete nám popsat, 
jaký typ péče poskytujete?

Jsem ráda, že se mě na to ptáte, proto-
že spoustě lidí není úplně zřejmé, jakým 
jsme zařízením a  pro koho jsme určeni. 
Lůžková péče má několik úrovní. Na prv-
ním místě je akutní lůžko v  nemocnici. 

Po akutním lůžku může, ale nemusí následovat léčebna dlouhodo-
bě nemocných (LDN). Záleží na zdravotním stavu pacienta. Nakonec 
přichází na  řadu ošetřovatelská péče, což jsme my. V  LDN funguje 
nepřetržitá lékařská služba, u nás jsou lékaři přítomni ve všední dny. 
Stanovují postup léčení, průběžně vyhodnocují stav pacienta, upra-
vují podávání léků a  tak dále. Určují také, zda pacienta není třeba 
znovu přeložit na akutní lůžko, pokud se jeho zdravotní stav zhorší, 
nebo naopak rozhodnou o  propuštění domů, případně přeložení 
do některého jiného zařízení, například domova důchodců, domova 
s pečovatelskou službou a podobně. Jednoduše řečeno, jsme posled-
ní článek ve zdravotnické sféře, tedy na rozhraní mezi zdravotnickou 
a sociální oblastí.        

Čím se může Vividus Medical pochlubit v oblasti vybavení a péče 
o pacienty? 

Můžeme se určitě pochlubit vstřícným personálem, na který jsem 
hrozně pyšná. Máme zde úžasný kolektiv skvělých lidí. Naše děvčata 
to tady mají ráda, jsou zde spokojená, a to je podle mě velmi důležité. 
Protože když jsou spokojení zaměstnanci, jsou spokojení i pacienti. 
Pacient je u nás opravdu na prvním místě. Naší snahou je, aby se mu 
dostávalo nejen kvalitní péče, ale i úcty a respektu. Co se týká vyba-
vení, máme tady vše potřebné k tomu, abychom se mohli o pacienty 
dobře postarat, a přitom co nejvíce usnadnili práci zaměstnancům. 
Pokoje jsou u nás dvoulůžkové nebo trojlůžkové. K pokoji patří soci-
ální zařízení, lednice, televize a wifi připojení. Za důležité považuje-
me i kvalitní postele. Snažili jsme pořídit ty nejlepší, které český trh 
nabízí. Zmínit chci také bezplatné parkování přímo před budovou 
zdravotnického zařízení. 

S jakými diagnózami k vám pacienti obvykle přicházejí?
Nejčastěji se jedná o  pacienty s  poúrazovou zlomeninou (krčku 

stehenní kosti, horních končetin, pánve, žeber), kteří potřebují zvýšit 
pohybovou zdatnost a soběstačnost.  Nemalé procento tvoří nemoc-
ní po mozkových příhodách, u nichž pokračující rehabilitace a ergo-
terapie může sehrát významnou roli v  kvalitě života. V  neposlední 
řadě se jedná o stabilizované, často i soběstačné lidi, které náhle po-
stihl těžký zánět dýchacích nebo močových cest a oni rychle ztratili 
kondici a svalovou sílu a nyní ji potřebují získat zpět.

Mohou se zájemci o  hospitalizaci na  vás obracet přímo, nebo 
potřebují nějaké doporučení?

Záleží na zdravotním stavu pacienta. K nám přichází pacienti nej-
častěji buď z akutního lůžka v nemocnici anebo z LDN. Ale občas při-
jímáme i pacienty z domácího prostředí na základě žádosti vyplněné 
praktickým lékařem.

Takže věk pacientů není nějak omezený?
Není. Většina našich pacientů je vyššího věku, ale máme zde občas 

i mladšího pacienta. Naše zařízení poskytuje ošetřovatelskou péči. To 
znamená, že se staráme o pacienty, kteří potřebují péči delší než tři 
hodiny denně. Jakmile pacient splňuje tuto definici, je to vhodný pa-
cient pro nás, bez ohledu na jeho věk.  

Je pobyt u  vás hrazen zdravotní pojišťovnou, nebo si jej pacient 
platí sám?

Základní péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Máme 
smlouvy s  téměř všemi zdravotními pojišťovnami.  Pacient doplácí 
za  doplňkové služby 295 korun denně. Některé doplňkové služby 
jsem zmínila už na začátku našeho rozhovoru. Dále se specializujeme 
na vlhké hojení ran. Je to poměrně finančně nákladná záležitost, a ne 
v každém zdravotnickém zařízení ji poskytují. My v této oblasti dosa-
hujeme velmi dobrých výsledků. Pak je zde například i zvýšená reha-
bilitační péče. Protože pokud bychom opravdu měli dodržet pouze 
předepsaný úvazek fyzioterapeuta, tak by to vycházelo na  jednoho 
pacienta asi 6 minut denně, což je absolutně nedostačující. Proto 
je u nás fyzioterapeutická a rehabilitační péče posílená. Máme tady 
i  aktivizačního pracovníka, ergoterapeuta, který pracuje s  pacienty 
ve skupinách nebo jednotlivě. A tohle všechno, co jsem jmenovala, je 
zahrnuto v doplňkových službách za úhradu.

Jak dlouho může pacient pobývat ve vašem zařízení?
Doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta. Průměrně 

se pohybuje kolem dvou až tří měsíců.
Slovo VIVIDUS, které máte v  názvu, znamená PLNÝ ŽIVOTA. 

Vystihuje to vaše poslání?  
Určitě. Máme vizi měnit pohled na zdravotnická zařízení dlouho-

dobé péče. Spousta lidí vnímá zařízení tohoto typu dost negativně. 
Myslím, že se nám úspěšně daří tuto představu bourat. Často slýchá-
me, že je to tady u nás velmi pozitivní. Máme z toho radost, protože 
to je právě to, o co se snažíme. Hodnoty naší společnosti to dokreslují 
– chuť, čistota, zájem, úcta a specializace. Hlásáme, že jsme místem 
chuti, což každého zarazí. Chuť je ale skutečně pro pacienty velmi 
často „středobodem vesmíru“. Když je tady pacient už dlouho, tak 
strava je opravdu to, na co se těší a co je pro něj důležité. Tahle hod-
nota se dá pojmout i jako chuť do života. Další hodnotou je čistota. 
Dbáme na to, aby zde bylo čisté prostředí, a také na hygienu pacientů 
klademe velký důraz. Každý pacient si jistě zaslouží i  zájem a  úctu. 
Máme tu aktivizačního pracovníka a rehabilitační skupinová cvičení, 
která mimo jiné posilují vzájemné vztahy mezi pacienty. Často nám 
tady vznikají hezká přátelství. Poslední hodnotou je specializace. 
O tom, že se naše zařízení specializuje na hojení ran, jsem už hovořila. 

Paní ředitelko, děkujeme za příjemné povídání.
Otázky kladly Dana Filipi a Lenka Vystrčilová
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ZABÍJAČKU
S CIMBÁLEM  
A POSEZENÍM
sobota 29.2.2020  
10.00 – 15.00 hodin

VÁS SRDEČNĚ  
ZVOU NA

/LesyMB/

TĚŠIT SE MŮŽETE NA  
OVÁREK ČI PRDELAČKU 
PŘÍMO Z KOTLE, TLAČENKU, 
JELÍTKA, JITRNICE, VÝPEČKY, 
ZABÍJAČKOVÝ GULÁŠ  
A DALŠÍ DOBROTY. 

CHYBĚT NEBUDOU ANI ČERSTVÉ 
ŠKVARKY A SÁDLO.

VŠE MŮŽETE OCHUTNAT PŘÍMO 
NA MÍSTĚ NEBO SI ODNÉST DOMŮ.

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 50 Kč / DĚTI DO 15 LET ZDARMA 

KONTAKTNÍ OSOBA: LENKA ŠPIRUDOVÁ / TEL.: +420 601 175 484 

V AREÁLU U MRAVENCE LESÍKA  
V BRNĚ-ŘEČKOVICÍCH

příchod po ulici Terezy Novákové  
za bývalými kasárnami – Na špici

PRO DOKRESLENÍ PŘÍJEMNÉ 
ATMOSFÉRY VÁM ZAHRAJE 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PAJTÁŠ.

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
pod záštitou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá

ve dnech 21. – 22. 2. 2020
18. ročník

mezinárodního dálkového pochodu  IVV

ČERNOHORSKÉ 
ŠLÁPOTY

Start a cíl: 
 Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice (bývalý pivovar)
 21. 2. – trasa 106 km, start 20.00, 
 22. 2. – trasy 4, 8, 14, 24, 34, 45, 54 km,  
start 6.30–11.00
Ukončení pochodu: 22. 2.–21.00
 Každý účastník obdrží na startu mapku tras, nápoj  
 a v cíli účastnický list. Občerstvení zajištěno.
Startovné: 
 děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč,  
 ostatní 30 Kč, 106 km – 50 Kč.
Informace:  
 606 276 185, pokorny.mvdr@centrum.cz , www.kct.cz
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Hledáš smysl života? Ptáš se, co bude po smrti? Jak odpustit? 
 Kdo je to Ježíš? Může mít pro nás dnes Ježíš nějaký význam? 

A co je to vlastně to křesťansví? 

Na tyto a další otázky může odpovědět 

kurz Alfa v Řečkovicích 

 

Přijď se ptát a dozvídat. 
Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života.  

 

Kurz tvoří jedenáct večerů a jedno sobotní odpoledne. Každý večer obsahuje: 
Večeři – každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu  příležitost 
vzájemně se seznámit. Jste zváni. 

Promluvu - na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.   

Diskusi ve skupinkách- naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, 
žádná otázka není nemístná ani nevhodná.  

Jednotlivé večery kurzu Alfa (19:00 – cca 21:30): 
Kdo je to Ježíš?  Proč Ježíš zemřel? 
Jak získat víru? Proč a jak číst Bibli? 
Proč a jak se modlit? Jak odolat zlému? 
Jak nás Bůh vede? 
Jak mluvit s druhými o víře? 
Společný víkend, témata o Duchu svatém 
Uzdravuje Bůh i dnes? 
A co církev? 
Závěrečná slavnostní večeře 

 
Kurz proběhne v termínu 

od 27. února do 7. května 2020 

Setkání je vždy ve čtvrtek 
od 19:00 do cca 21:30 
 

Kurz probíhá v budově skautské klubovny, Prumperk 3, 
pod záštitou Římskokatolické farnosti v Řečkovicích 

Hlašte se na: alfareckovice@gmail.com, nebo na tel. čísle 737 160 327. 

Kurz je bezplatný, případně za dobrovolný příspěvek. 

Úspěch v soutěži
Žákyně druhé třídy ZŠ Brno, Novoměstská 21, Marie Anna 

Schmidtová se zúčastnila soutěže MĚSTSKÁ POLICIE BRNO – 
EMPÍK NADĚLUJE a vyhrála 4. cenu ve své kategorii. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků proběhlo na NOVÉ RADNICI města BRNA 
za přítomnosti ředitele MP Brno a primátorky města Brna.

Máme velkou radost z krásného výsledku naší žákyně!
GRATULUJEME! 

VEDENÍ ŠKOLY  
ZŠ Brno, Novoměstská 21

Vánoční potěšení
Stejně jako předchozí roky i letos děti z naší Mateřské školy Novo-

městská 1 navštívily Domov pro seniory na Podpěrové ulici. Babičky 
a dědečky potěšily vystoupením s veselými mikulášskými písničkami 
a tanečky. Společně si všichni zazpívali koledy. Pro všechny přítom-
né měly děti připravené drobné dárečky, které samy vyrobily. Úsměv 
na tváři babiček a dědečků ukázal, že se jim vystoupení líbilo.

Bc. Marie Jelínková, ředitelka MŠ
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Adventní čas v Sokole Řečkovice
Druhou prosincovou sobotu 14. 12. 2019 jsme pořádali již po dru-

hé „adventní sokolskou vycházku“. Ráno v  9.00 hodin jsme se sešli 
u sokolovny v počtu celkem 25 účastníků – 13 dospělých a 12 dětí.  
Letos jsme se vydali pěšky od sokolovny k řečkovickému nádraží, dále 
pokračovali k lesu a cestou do kopce kolem Soběšických rybníčků až 
do Soběšic. Odtud nás cesta vedla Soběšickou stezkou zpět do Řeč-
kovic. Adventní čas nám zpříjemnil mírný sněhový poprašek, příjem-
né počasí a skvělá nálada účastníků. Po terénním výstupu do Sobě-
šic jsme na okraji lesa našli krásný, sice listnatý, ale košatý stromek, 
který jsme společně nazdobili pro zvířátka, a to různými dobrotami 
- od jablíček přes mrkev až po kaštany, tak i děti donesly a nasypa-
ly pod stromeček různá semínka. U stromečku jsme si pak společně 
zazpívali vánoční písně a  koledy, vykouleli sněhuláka, udělali spo-
lečnou fotku a vydali se na cestu zpět. Z kopce nám cesta příjemně 
ubíhala. Děti se zabavily zimními radovánkami – klouzáním a koulo-
váním. Všichni jsme společně dorazili do cíle, tedy zpět k sokolovně. 
Zde jsme se rozloučili se slibem, že příští rok se zase v hojném počtu 
potkáme a vydáme se již na třetí ročník adventní sokolské vycházky.

Irena Zahrádková, Sokol Řečkovice

Výstava České korunovační klenoty na dosah  
Osudy 22 korunovaných panovníků

Letohrádek Mitrovských v Brně, 1. 2.–26. 4. 2020, úterý–neděle 10.00–16.30 hod. 
www.letohradekbrno.cz

Letohrádek Mitrovských představí unikátní výstavu 
v  nové  podobě. Po  pěti letech se do  Brna vrací doposud 
nejúspěšnější výstavní projekt za dobu opětovného zpřístupnění 
této kulturní památky v roce 2007. 

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami 
českého státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy 
byly ke  svatováclavské koruně postupně přidávány další artefakty, 
které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné 
hodnoty. V  průběhu staletí se u  moci střídali panovníci, kteří měli 

vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů 
samotných. 

Kromě mistrovské repliky českých korunovačních klenotů 
a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou 
středověkého žezla a  jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se 
tak pomyslně po  několika stoletích setká na  jednom místě jak 
v  původním kompletu s  korunovačním mečem, tak i  s  pozdějšími 
artefakty.

Příběhy vladařů a  jejich osudy napříč pěti staletími budou 
návštěvníkům představeny formou informačních panelů 
a  vyobrazení. K  vybraným panovníkům budou doplněny exponáty 
ilustrující období jejich vlády (kopie zbraní, faksimile listin, makety 
pečetí, ukázku Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie 
Terezie a  korunovačního pláště Ferdinanda II., repliku Pražského 
Jezulátka atd.). 

Ani dětští návštěvníci nezůstanou stranou. K vyzkoušení bude 
interaktivní královský trůn anebo koruny pro malé krále a královny.

Autorem znamenitých replik čtyř korunovačních klenotů je 
jeden z  nejlepších českých a  evropských zlatníků, legenda mezi 
šperkaři Jiří Urban, který zhotovil šperky např. pro anglickou 
královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské 
koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské 
koruny. Na mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli 
také slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Detaily postupů výroby 
zachycuje doprovodné video.
Vstupné: 150 Kč / 120 Kč / 90 Kč / 80 Kč

Mgr. Petr Lukas

Jak probíhá výuka  
na ZŠ Horácké náměstí?

Základní škola Horácké náměstí nachází vedle tradičních metod 
výuky také inspiraci u  alternativních směrů. Jedním z  významných 
podnětů ovlivňujících způsob výuky na  naší škole je daltonská vý-
uka, respektive její principy, které podporují žáky v  samostatnosti, 
spolupráci a vedou je k zodpovědnosti za vykonanou práci. Podob-
né znaky vykazuje také program „Začít spolu“, který je realizován 
v  některých třídách prvního stupně. U  žáků podporuje mimo jiné 
respektující přístup, otevřenou komunikaci, jejich aktivní zapojení 
do veškerých činností a také uvědomění si chyby a práci s ní. Vedle 
aktivity žáků hraje důležitou roli ve třídách s tímto programem také 
aktivní přístup rodičů. S tím souvisí i stále více se rozvíjející využívá-
ní metody FIE na naší škole, tedy nástroje, s jehož pomocí můžeme 
zlepšit své dovednosti, získávat a  třídit informace, naučit se různé 
strategie, plánovat si život a ovlivnit své chování. Výše zmíněné prin-
cipy se promítají do  samotné výuky českého i  cizího jazyka, mate-
matiky a naukových předmětů na obou stupních naší školy. O tom, 
jak tyto principy fungují v praxi, se můžete více dozvědět na dnech 
otevřených dveří a na webových stránkách https://www.zshoracke.
org/. Na našem YouTube kanále můžete zhlédnout videa z výuky pod 
názvem What´s up?! Horácké a na Facebooku „Horácké je otevřená 
škola“. Informace průběžně aktualizujeme.

Roman Růžička
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Novinky v akcích
Hudební divadelní pohádka „O malé Mouí,  
která mluvila se stromy“ 
Přijďte se naučit a zazpívat si písničky malé Mouí, která mluví se 
stromy. Projdete se pohádkovým světem a dozvíte se vše, co malou 
Mouí naučili ptáci, vítr a lidé. Pohádkový příběh s písničkami Petry 
Punčochářové. Věk od 3 do 8 let.
Cena 80 Kč/dítě, 60 Kč/dospělý.
Termín: sobota 9. 2. 2020 od 15.00 do 15.45.
Vstupenky k zakoupení online nebo předem u nás v pobočce.
Účinkují: Jaroslava Vykoupilová (vypravěč/Mouí), Petra Punčochářo-
vá (zpěv, kytara/maminka, autorka písniček i příběhu), Jitka Břízová 
(housle/lesník Pařez)
Další informace: Zuzana Tušková, 721 079 626,  
tuskova@helceletka.cz

Masopust s Klubem Frikulín
Masopustní veselí čeká tentokrát všechny děti a jejich rodiče, praro-
diče, ale i další kamarády v našem Klubíku Frikulín. Připraveno bude 
pečení masopustních dobrot, výroba masek, hry, písničky a samo-
zřejmě také karneval!
Cena 50 Kč/dítě.
Termín: pátek 28. 2. 2020 od 9.30 do 11.30.
Další informace: Petra Tichá, 604 183 474, ticha@helceletka.cz  

Letní prázdniny a tábory
Už během února spouštíme přihlašování na letní příměstské 
tábory na Frikulínu. Ponoříte se s námi do výtvarného tvoření, 
zasportujete si, zajdete na výpravu do zoo nebo si s námi zavaříte ty 
nejlepší dobroty na světě? Nabídka je letos opravdu široká, vybírejte 
v sekci tábory. Těší se na vás celý tým Frikulínu. 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Pravidelné kroužky
Již během ledna se můžete hlásit do kroužků, které začínají od 1. 
února 2020. Pro více informací o nabídce kroužků navštivte naše 
webové stránky www.helceletka.cz.
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

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

Na jarní prázdniny máme pro děti připravený příměstský tábor: 

TVOŘIVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
pondělí 17. 2. - pátek  21. 2. 2020, 7.30-16:00
Tvoření je zábava! Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. 
Čeká nás tábor tvořivého hraní, vyrábění a také výletů.
Podíváme se např. do ZOO Jihlava, (plán je ve středu 19. 2.).
V plánu máme výrobu hraček nebo textilních doplňků. 
Netradiční malování na větší formáty s využitím barev  
v rozprašovačích a dalších malířských technik.
Zažijeme veselé sochaření, na které budeme potřebovat starou 
botu, ideálně pevnější typu polobotka (ne papuče, teniska atp. :-)
Obědy jsou zajištěny.
S sebou: batůžek, pracovní triko a raději i tepláky na převlečení 
a tvoření, svačiny a láhev s pitím.
Na všem se domluvíme podle složení účastníků. Program může být 
přizpůsoben aktuální situaci.
Přihlašování on-line na webových stránkách.

Více informací: www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

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

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: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, 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

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

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

PŘIJMEME prodavače na HPP nebo DPP pro prodejnu potravin  
Žabka (nástup možný ihned) v nově postaveném objektu na konečné 
tramvaje č.1 v Řečkovicích. Kontaktujte nás telefonicky 702 022 033 
nebo mailem hd@edegroup.eu. Staňte se součástí pohodového týmu!

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

HLEDÁME muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice 
Vrátný, recepční a dozor v muzeu. Tel: 602 592 682,  
email: pph.kolarik@seznam.cz

MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.

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

Měníme životní styl, chceme DŮM NEBO VELKOU CHALUPU.  
T: 736 727 033

Učitelská rodina HLEDÁ BYT ke koupi (děti, aktivity, apod).  
Tel: 605 301 200

Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 702087313

Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně.  Hotovost. Tel: 604 508 585 

Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1 v Řečkovicích. Prosím, nabídněte. 
T: 702169750

Máte rádi práce v přírodě, s lidmi a máte smysl pro pořádek? 
HLEDÁME sezónní pracovníky/pracovnice pro správu a úklid  
ubytovacích zařízení v lokalitě Babí lom (chata, 3 Tree houses). 
Bližší informace na Tel: 702158499, p. Musilová, 517810513,  
p. Kremláčková.

PLACENÁ INZERCE

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
11. února v 18.00 hod. v sále školy

VEČER komorní hudby 
12. února v 18.00 hod. v sále školy
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Bude to již rok, kdy bez zvlášť velké pozornosti došlo v naší řečko-
vické sokolské jednotě k symbolickému předání štafetového kolíku. 
Jak dokládá přiložený snímek, jedná se o generační výměnu starostů 
v  nejstarším řečkovickém občanském spolku, založeném již v  roce 
1900. Novým starostou byl zvolen Marek Gut, který vystřídal Jiřího 
Růžičku, který úspěšně vedl sokolskou jednotu v podstatě od obno-
vení České obce sokolské v 90. letech minulého století. Déle slouží-
cím starostou zdejšího Sokola byl pouze Josef Minařík, který jej vedl 
od vzniku sokolské jednoty celých 30 let. Vůbec jako první řečkovic-
ký občan a  sokolský činovník vykonává Jiří Růžička již třetí volební 
období funkci starosty jedné ze dvou brněnských žup, a to Sokolské 
župy Dr. Jindry Vaníčka. 

Závěrem vyslovujeme velké poděkování všem našim aktivním či-
novníkům, cvičencům a sportovcům všech věkových kategorií, kteří 
svojí příkladnou činností mají zásluhu na šíření dobrého jména Soko-
la a takto reprezentují naši městskou část, město Brno, Jihomoravský 
kraj i Českou republiku. 

Všem složkám sokolské jednoty přejeme pevné zdraví a  do  dal-
ších let hodně sokolského nadšení při jejich záslužné, tolik potřebné 
veřejně prospěšné činnosti.  

Sokolky a sokolové z Řečkovic

Sportovní program na ÚNOR:

Městský areál – Vodova 
Basketbal – ženská basketbalová liga
1.2. KP Brno :  Žabiny Brno 15:30 hod.
(stará hala…!)
15.2. KP Brno : Ostrava 17:30 hod.
(nová hala)

Volejbal – extraliga žen
20.2. VK KP Brno : Šternberk 17:00 hod.
29.2. VK KP Brno : VK Šelmy Brno 18:30 hod. 
(nová hala)

Házená – extraliga mužů
1.2. SKKP Brno : Karviná 18:00 hod.
15.2. SKKP Brno : Zubří 17:00 hod.
22.2. SKKP Brno : Jičín 17:00 hod. 
(stará hala)

Florbal – extraliga žen
9.2. Židenice : Bohemians 15:00 hod.
23.2. Židenice : Chodov 15:00 hod. 
(nová hala)

Futsal – 1. liga mužů
7.2. HELAS Brno : Sparta Praha 19:30 hod.
21.2. HELAS Brno : Slavia Praha 19:30 hod. 
(nová hala)

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději 
do 15. 2. na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Sportovec Řečkovic a Mokré Hory  
– výzva k nominaci

Do 29. února 2020 můžete nominovat 3 sportovce a jednoho 
trenéra, funkcionáře či družstvo v  rámci tradiční ankety naší 
městské části Sportovec roku 2019.

Svoje nominace posílejte na emailovou 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 
provozuje svoji činnost.

 Richard Foltýn – předseda komise sportu

Sokolské střídání stráží
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Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice
Vás srdečně zve na

7. března 2020 od 19.00 hodin
v prostorách tělocvičny ZŠ Jehnice

Večerem Vás provede Karel Hegner
K tanci a poslechu zahraje skupina Šumichrást Malbohár

Těšit se můžete na
UNIKÁTNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ • BOHATOU TOMBOLU 

SKVĚLÉ OBČERSTVENÍ • FOTOKOUTEK • BAR S MÍCHANÝMI NÁPOJI

Výtěžek z plesu je plně věnován na akce pořádané pro děti ZŠ a MŠ Jehnice.

8. března 2020 od 14.00 do 16.30 hodin
v prostorách tělocvičny ZŠ Jehnice

Těšit se můžete na 
Divadlo Kejkle, malování na obličej,

dětskou tombolu, občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

Ples ZŠ Jehnice

Vstupenky v ceně 270 Kč jsou v prodeji v kanceláři školy od 3. února 2020.
Rezervace je možná na tel. čísle 541 237 285.

SPOLEČENSKÝ PLES
8. února 2020 
v 19.30 hodin

Pořádá:  TJ Sokol Řečkovice 

Kde:  sokolovna v Řečkovicích, Vážného 19

K tanci a poslechu hraje: 

Vstupné: 180 Kč, s večeří 300 Kč  

Předprodej vstupenek:   
v sokolovně 15. 1. a 22. 1. 2020 
od 17.30 do 18.30 hodin


