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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 4., ROČNÍK XXXI

Vážení spoluobčané,
je tomu už více než dva roky, kdy přišla první vlna epidemie koronaviru 
a s ní spojená omezení. Dobrovolníci nosili látky i přímo vlastnoručně šité 
roušky. Naše městská část byla první s vlastním „rouškomatem“ a i dalšími 
formami jsme se snažili přímo pomáhat, nebo alespoň koordinovat 
dobrovolnickou pomoc. Ani ve  špatném snu by mě nenapadlo, že se 
v  dalších letech budeme potýkat jednak s  opakovanými vlnami, a  už 
vůbec ne s tím, co se stalo letos v únoru nepříliš daleko od našich hranic. 
Není smyslem obecního zpravodaje pouštět se do zahraničněpolitických 
komentářů, na druhou stranu je naprosto jasné, že válka v Evropě bude 
mít přímé i nepřímé dopady na životy nás všech. Na tomto místě bych 
nyní chtěl především poděkovat Vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli 
a  pomáháte zmírňovat brutální dopady na  životy statisíců a  milionů 
běžných lidí, kteří ze dne na den přišli o své domovy, či dokonce o své 
blízké.

Zprávy týkající se válečného konfliktu logicky odvádějí naši pozornost 
od  standardních témat, která musíme řešit pravidelně. S  jarními 
měsíci přichází doba, kdy se nejen my, ale i  městské firmy vrhnou 
do tolik potřebných oprav a rekonstrukcí. Městská část začíná v dubnu 
s  opravami dalších chodníků. Konkrétně se jedná o  chodník u  domu 
Novoměstská 63 vedoucí směrem ke  školce v  Měřičkově ulici, oválný 
chodník v parčíku v Medlánecké ulici a chodníky v okolí některých domů 
v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků. 

Další opravy a investice bude na území naší čtvrti realizovat městská 
společnost Brněnské komunikace. Jedná se například o  dlouhodobě 
požadovanou obytnou zónu v  Družstevní ulici. Dopravní podnik 
města Brna zrekonstruuje půl kilometru dlouhý úsek tramvajové trati 
od  Semilassa k  zastávce Tylova. Nejedná se sice o  území naší městské 
části, ale řada z  nás tudy denně projíždí, ať už osobním vozem či 
městskou dopravou. Dobrou zprávou je, že všechny stavební práce 
budou probíhat za  provozu tramvají i  autobusů. Vítám, že dopravní 
podnik po  loňské rekonstrukci kolejového trojúhelníku u  Semilassa 
pokračuje v modernizaci páteřní tramvajové trati. Po rekonstrukci, která 
bude probíhat od  dubna do  června a  vyjde téměř na  šedesát milionů 
korun, se můžeme těšit na  výrazné zvýšení komfortu cestování. Díky 
spolupráci s  dalšími městskými firmami dojde zároveň i  k  opravě 
kanalizace a vozovky.

Co se týče  oblasti péče o  zeleň, vysadili jsme v  březnu sedmdesát 
nových stromů v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků. Pomyslnou třešničkou 
na  dortu je, že jsme na  tuto akci nově získali finance od  města Brna 
nad rámec původně schváleného rozpočtu městské části. Díky dotaci 
z města je zajištěno také financování výsadby padesáti nových stromů 

a také okrasných záhonů v okolí ulic Renčova, Medlánecká, Kremličkova 
a Škrétova. Začneme hned na podzim. 

Rád bych se také rozepsal o  participativním rozpočtu města 
Brna, jehož prostřednictvím mohou Brňané přímo ovlivňovat realizace 
konkrétních projektů. Na území naší městské části již bylo několik akcí 
úspěšně dokončeno a  celkově se Řečkovice a  Mokrá Hora řadí v  této 
oblasti k nejúspěšnějším. Máme vysázenu topolovou alej v Zamilovaném 
hájku a sportovci, především děti a mládež, využívají krytou nafukovací 
halu při Základní škole Novoměstská. Na  podzim 2020 jste svými 
hlasy podpořili sportovní a  dětské herní prvky v  Zamilovaném hájku 
a Řečkovický Hráj. Tyto projekty jsou momentálně ve fázi přípravy, která 
z mého pohledu trvá už docela dlouho. V každém případě směřujeme 
k tomu, aby letos bylo vše hotovo. „Zamilec“ má pravomocné stavební 
povolení. Snahou je citlivě upravit již dnes veřejností intenzivně 
využívanou plochu. Přibydou dřevěné dětské herní sestavy a workoutové 
prvky pro dospělé. Prostor bude doplněn odpadkovým košem a  nově 
vysazenými stromy. V Řečkovickém Hráji byl již realizován rozsáhlý úklid 
pozemku při maximálním zachování stávajících stromů. V dubnu bude 
město znát autora projektové dokumentace jeho finální podoby. 

Pro příští ročník 2022 doznal participativní rozpočet zásadní změny, 
spočívající ve zvýšení maximální možné částky na  jeden projekt. Nově 
je možné navrhovat projekty až do  výše pěti miliónů korun. S  novými 
nápady můžeme přicházet do  15. května, ideálně přes městský web 
damenavas.cz. Těším se na návrhy z Řečkovic a Mokré Hory a stejně jako 
v předchozích letech je budu maximálně podporovat.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
Poděkování za vlnu solidarity a popis aktuálních  
projektů radnice



SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané a  přátelé, dovolte abych 
svou pravidelnou rubriku tentokrát využil pro 
pozvání na akci, která je mnohým z vás určitě známá 

a  která má pro naše společné životní prostředí každoroční význam. 
Tentokrát jsme v naší městské části vybrali dvě lokality, které jsou, podle 
našeho zjištění, nejvíce zatíženy odpadky. Zároveň mně dovolte, abych 
už nyní touto cestou poděkoval žákům ZŠ Horácké náměstí, kterých se 
už přihlásilo přes 200, a  paní učitelce Mgr.  Petře Mendlové, která nám 
jejich zájem pomohla podchytit a do celé akce je zapojit.

Mgr. René Černý, místostarosta

MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora Vás zve na  akci Ukliďme 
Řečkovice. Tato akce se koná pod záštitou 1. místostarosty Mgr. René 
Černého. Přijďte se zapojit do  jarního úklidu. V  dubnu proběhnou 
hned dvě úklidové akce ve spolupráci s Ukliďme Česko a ZŠ Horácké 
náměstí. Cílem těchto akcí je společně uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a  nepořádek. Pytle a  rukavice jsou zajištěny, nezapomeňte 
na pevnou obuv a dobrou náladu!
➤  Úklid lokality “Cihelna”, ulice Podpěrova
Kdy? 1. 4. 2022 od 9 do 12 hodin
Místo srazu: areál garáží bývalé Cihelny, ul. Podpěrova
➤  Úklid podél potoka Ponávka 
Kdy? 4. 4. 2022 od 9 do 12 hodin
Místo srazu: před hlavním vstupem do ZŠ Horácké náměstí

 Těšíme se na Vás!

Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Zprávy z rady městské části
Na své 47. schůzi 2. března 2022 rada městské části:
 schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:
Název Kč

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace,  
pobočka Frikulín (děti a mládež) 13 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková  
organizace, pobočka Domino (děti a mládež) 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice (děti a mládež) 38 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. (děti a mládež) 40 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. (děti a mládež) 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids (děti a mládež) 7 000
Dark Side Movement, z. s. (děti a mládež) 10 000
VERBUM ET MUSICA, z. s. (děti a mládež) 6 000
T-Group Dance Studio, z. s. (děti a mládež) 16 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (kulturní činnost) 8 000
Orel jednota Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 30 000
VERBUM ET MUSICA, z. s. (kulturní činnost) 8 000
inBalance, z. s. (sportovní činnost) 16 000
Dětský futsal, z. s. (sportovní činnost) 22 000
Orel jednota Brno-Řečkovice (sportovní činnost) 42 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., oddíl badminton (sportovní činnost) 27 000
Malý fotbal Brno, z. s. (sportovní činnost) 29 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. (sportovní činnost) 18 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. (sportovní činnost) 12 000
TAK Hellas Brno z. s. (sportovní činnost) 30 000
T-Group Dance Studio, z. s. (sportovní činnost) 10 000
Oddíl národní házené 1. NH Brno, z. s. (sportovní činnost) 16 000
Dark Side Movement, z. s. (sportovní činnost) 7 000
Brno Cricket Club, z. s. (sportovní činnost) 2 000
Lesní mateřská škola Sýkorka-Frank Bold Kids (životní prostředí) 10 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů, z. s. (životní prostředí) 5 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (životní prostředí)  10 000
ClimaCare, z. s. (životní prostředí) 10 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně (sociální oblast) 12 000
DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 10 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. (sociální oblast) 10 000
NADĚJE, pobočka Brno (sociální oblast) 15 000

HEWER, z. s., pobočka Brno (sociální oblast) 15 000
Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o.,  terénní odlehčovací služba  
(sociální oblast) 8 000
Linka bezpečí, z. s. (sociální oblast) 5 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 15 000
Víly pro děti, nadační fond (sociální oblast) 5 000
Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty (sociální oblast) 10 000

 schválila záměr poskytnout finanční pomoc obyvatelům postiženým válečným 
konfliktem na Ukrajině ve výši 50 000 Kč formou transferu z rozpočtu městské 
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora do rozpočtu statutárního města Brna, které 
následně prostřednictvím Rady města Brna rozhodne o  konkrétním využití 
pomoci,

 schválila smlouvu o dílo se společností RGB STUDIO, s. r. o., se sídlem Renneská 
třída 787/1a, 639  00 Brno, na  plnění zakázky „Projektová dokumentace – 
Zástavba nároží Banskobystrická-Vážného, Brno-Řečkovice “,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Bytový dům Renčova 5 
– realizace zelené střechy“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., 
Karásek 2137/5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou 
společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na  akci „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“ 
nabídku předloženou uchazečem Ing.  Zdeňkem Sendlerem, Wanklova 576/6, 
602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedeným uchazečem,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na  akci „Víceúčelové sportoviště s  kluzištěm na  Horáckém 
náměstí“ nabídku předloženou společností Architekti A90, s. r. o., Jeníčkova 
392/3, 619  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy s  uvedenou 
společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce 
kotelny MŠ Škrétova“ nabídku předloženou společností MT-mont, s. r. o., 
Marie Pujmanové 281/4, 602  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy 
s uvedenou společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na dodávku nábytkového vybavení na akci 
„Nábytkové vybavení MŠ Měřičkova“ nabídku předloženou společností TOKA, a. 
s., Štursova 9/5, 616 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou 
společností,

 schválila provedení oprav těchto chodníků v roce 2023 v následujícím pořadí 
podle priority: Letovická 1-15, Bratří Křičků 13, 15, 17, Škrétova od MŠ k č. o. 8a 
a Palackého náměstí, u kostela,

 schválila smlouvu o  dílo na  kontrolu a  údržbu dětských hřišť se  společností 
HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Vás zve na akci 

  ď Řečk
kce se koná pod záštitou 1. místostarosty 

MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora René Černého

1. 4. 2022 Úklid lokality „Cihelna“,  
ul. Podpěrova 

4. 4. 2022 Úklid podél potoka Ponávka 

 

S. Havránková 541 421 748 
P. Mendlová p.mendlova@zshoracke.org 



Letošní čištění komunikací s  využitím přenosného dopravního značení bylo 
jako obvykle zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných 
vozovek s provozem linek MHD byla čištěna již v polovině března. Chodníky podél 
vozovek jsou čištěny v  závislosti na  aktuálním stavu počasí od  druhé poloviny 
března. Následně v  období od  června do  listopadu budou ve  třech cyklech 
vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých 
ulic a lokalit. 
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před 
plánovaným termínem čištění v  souladu s  platnými právními předpisy (zákon 
č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, v  platném znění) a  na  základě 
opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem. 
Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu 
od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během 
prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. 
Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici 
na  webových stránkách společnosti  https://www.bkom.cz/ v  sekci „Parkovaní 
a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421. 
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to 
Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník 
pan Soukop, tel.: 736  484  708, a  FALKY, spol. s  r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 
617  00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602  788  603. V  případě 
dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte 
na  Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.  

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ – část 
k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, 
KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA
TERMÍN:   30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1-39a – obslužná kom., 
FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, 
KUŘIMSKÁ 2-40 a 1-19 – obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, 
SIBIŘSKÁ
TERMÍN:   1. 6., 7. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA  vč. 
parkovišť 
TERMÍN:   6. 6., 12. 9. a 16. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ  
vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, 
FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ  
vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN:   8. 6., 14. 9. a 21. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ – část kolem býv. kasáren k č. 100, TEREZY NOVÁKOVÉ – část 
ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, 
LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., 
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, UPRKOVA vč. parkoviště za školou 
TERMÍN:   31. 5., 6. 9. a 14. 11.
BLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE – spodní část, ÚLEHLE, 
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, 
LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, CUPÁKOVA
TERMÍN:   2. 6., 8. 9. a 15. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, 
JEHNICKÁ, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD 
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  7. 6., 13. 9. a 16. 11.

Čištění základního komunikačního systému 
– čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD,  
není-li dále uvedeno jinak
BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část 
mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, 
NOVOMĚSTSKÁ
TERMÍN:   20. 6. a 26. 9.

BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, 
MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  22. 6. a 29. 9.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., 
KÁRNÍKOVA, TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA 
TERMÍN:   16. 6. a 22. 9.  
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN:   21. 6. a 27. 9.  
Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, 
KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 11, 
DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  13. 6., 19. 9. a 22. 11. 
BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23,  
ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou 
s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  15. 6.,  21. 9. a 23. 11. 
BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  9. 6., 15. 9. a 21. 11.
BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):  
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 
„Na Špici“, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN:  14. 6., 20. 9. a  22. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací 
BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ – odbočka k Měřičkově č. 44, 
KUNŠTÁTSKÁ – příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182,  
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část přes stavidlo 
k č. 12
TERMÍN:  18. 7. 
BLOK č. 17  (MIMOBLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, BRATŘÍ 
KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, JANDÁSKOVA - části 
od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu 
k rybníku, K ZÁPADI  - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná 
kom. 
TERMÍN:  19. 7. 

Čištění dopravně významných komunikací prováděné společností 
Brněnské komunikace, a. s.
Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů 
a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN:  25. 10.
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN:  26. 10.

Poznámka: Ulice jsou v jednotlivých blocích seřazeny dle pořadí (posloupnosti) jejich čištění.
Veškeré informace ohledně čištění komunikací v naleznete na webových stránkách městské 
části www.reckovice.brno.cz.

Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí 
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Křik k  nebesům Monse Kallentofta. Dvanáctá kniha série Malin 
Forsová. Jednoho letního dne je v  autě nalezen mrtvý chlapec. Zdá 
se, že ho tam zapomněla jeho matka, která trpí psychickými problémy 
a výpadky paměti. Když se však žena stane obětí chladnokrevné vraždy, 
musí se Malin Forsová na celý případ podívat novýma očima.

Perník Helen Oyeyemi. Román jedné z  nejuznávanějších britských 
spisovatelek současnosti je fantaskním vyprávěním s  nádechem 
magického realismu a  nespoutané imaginace. Příběh anglické učitelky 
Harriet Leeové a  její šestnáctileté dcery Perdity se zprvu zdá být zcela 
všední. Čtenář se však brzy ocitne uprostřed surreálného víru vyprávění, 
jež jej ze současného Londýna unese do  (možná imaginární) země 
Harrietina dětství, kde její rodina peče neobyčejný perník.

Propast Jozefa Kariky. Bývalý lezec, trpící panickým strachem z výšek, 
narazí na legendu o skalní plošině v Tatrách, kde neznámá síla nutí lidi, 
kteří tam zabloudí, skočit do  propasti a  zabít se. Neobvyklé množství 
smrtelných nehod v této oblasti mu nedá spát. Rozjede pátrání na vlastní 
pěst.

Smolná vteřina Håkana Nessera. Šestá kniha série Inspektor Gunnar 
Barbarotti. Komisaři Barbarotti a  Backmanová z  kriminální policie 
v Kymlinge náhodně narazí na cyklistu, jenž se podobá jistému Albinu 
Rungemu, člověku, který byl před lety účastníkem tragické havárie – řídil 
totiž autobus, v němž zahynulo osmnáct lidí.

Staré odrůdy Ewalda Arenze. Sally a Liss – dvě ženy, které by nemohly 
být rozdílnější. Sally má před maturitou, ale jediné, po čem touží, je klid. 
Klid od všech a ode všeho, a proto se rozhodne utéct. Mlčenlivá Liss žije 
sama na statku mezi poli a vinicemi a stará se o rozlehlé hospodářství. 
Hned při prvním setkání Sally zjišťuje, že Liss je jiná než ostatní dospělí – 
do ničeho ji nenutí, nesoudí ji, neklade podezřívavé otázky. Liss nabídne 
Sally nocleh a jedna noc na statku se změní v pobyt na dobu neurčitou.

Z  naučné literatury pro dospělé vybíráme: Jak vyprávět příběhy 
dětem Silke Rose Westové a  Josepha Sarosy, Jóga pro zdravá záda 
Gertrudy Hirschi a  Barbary Kündigové, Nekonečný zázrak: jak člověk 
stvořil knihy a jak knihy utvářejí člověka Irene Vallejo, Vánoční tradinář: 
od  Dušiček po  Hromnice Martiny Boledovičové a  Martiny Viktorie 
Kopecké, Zahrada bez zalévání: chytré zahradničení se 44 rostlinami, 
které dobře snášejí sucho Annette Leppleové a Carmen: skutečný život 
Hany Hegerové Tomáše Padevěta.

Brzy na viděnou se těší a klidné dny přejí
Mgr. Jitka Fukalová, Bc. Veronika Nekudová a Hana Hegerová 

Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás všechny zdravíme a  doufáme, že jste zdrávi a  v  pořádku. 
Na  duben jsme si pro vás připravily pár zajímavých akcí, které se vám 
budou líbit. Procházka mezi poli je první ze zamýšlených Knihovnických 
procházek. Byli jste v pobočce v Medlánkách? A v Komíně? Ne? Tak pojďte 
s námi! Nenáročná procházka mírným terénem v délce cca 7 kilometrů. 
Sraz ve středu 6. 4. 2022 v 16 hodin venku před naší pobočkou. Návrat 
MHD po vlastní ose.

Vnitřní prostory pobočky již druhý měsíc zdobí krásná výstava 
KOMenský v  KOMiksu Lukáše Fibricha a  Kláry Smolíkové. Komiks je 
věnován výročí narození jednoho z největších českých myslitelů, filozofů 
a spisovatelů.

Stejné osobnosti věnujeme i  kvíz pro děti. Nejen zábavným 
komiksem, ale i zvídavými otázkami ukážeme dětem, kdo byl Jan Amos 
Komenský. Na každé dítě, které bude soutěžit, čeká drobná odměna.

Dětem bez rozdílu věku je určen kreativní set na  doma. Však už to 
znáte, každého čtvrt roku připravíme nějaké pěkné vyrábění. Tentokrát 
to bude Jarní tvoření – Duhový ptáček. Set je zdarma, můžete si ho 
vyzvednout u nás v pobočce a pak si jen kdykoli doma s dětmi sednout 
a ptáčka si vyrobit. Za fotky či videa z „výroby“ vám budeme vděčné.

A nyní již tipy na knížky – a pěkně popořadě – pro malé děti, větší děti 
a dospělé, na nikoho nezapomeneme.

Dobrou noc: první kontrastní knížka našeho miminka Grace Habib. 
Leporelo s  kontrastními černobílými obrázky a  drobnými barevnými 
detaily, které stimulují zrak, seznámí nejmenší děti s  aktivitami před 
spaním.

Fakta a výmysly o dracích Nikoly Kucharské. Největší ložiska dračí 
pochoutky krokoskály se nacházejí blízko zemského jádra. Je to pravda, 
nebo výmysl? Zábavné leporelo předkládá mýty o dracích, jejich zvycích 
a životě.

Kam a rádi Michala Štěpánka a Doroty Šebkové. Hloubavý Medvěd 
by nejraději přečetl každou knihu na  světě a  pak by dlouho rozjímal 
o  smyslu života. Akční Ježek by naopak nejraději navštívil každý kout 
lesa, každou výstavu pavučin a  lesní koncert. Jejich přátelství je plné 
zábavy, poučení i dobrodružství.

Teribear: tajemství modré krabice Aleny Mornštajnové. Teribear 
je méďa hrdina a  také maskot Nadace Terezy Maxové už dlouhé roky, 
ale teprve nyní ožívá v  příbězích Aleny Mornštajnové. Během svých 
napínavých dobrodružství navštíví zoologickou zahradu, les nebo třeba 
cirkus. S kým se při tom seznámí? A podaří se mu najít domov?

Sliz Davida Walliamse. Vítejte na ostrově Mlask. Je sice malý, zato tu 
bydlí spousta příšerných dospělých. Nic jim neudělá větší radost, než 
když můžou nějakému dítěti znepříjemnit život. A celý ostrov vlastní ta 
nejhorší osoba ze všech – Hilda Hamižná! Je na čase udělat jejímu řádění 
konec.

Balzamovač Alison Belshamové. Třetí kniha série Tatérka. 
V  brightonském Přírodovědném muzeu je nalezeno čerstvě 
mumifikované tělo. Když se spolu s  kryptickými zprávami začnou 
objevovat egyptské pohřební nádoby a  v  nich části těla, má detektiv 
Francis Sullivan jasno – jde o práci sériového vraha.

Démon přichází v  mlze Martina Nesměráka. Pátá kniha série 
Strážci z  Landštejna. Poblíž hradu Landštejna jsou zbudovány dvě 
nové kolonizační osady. Jejich výstavba se však nečekaně komplikuje 
a  osadníci jsou sužováni neznámým zlem. Opakované krádeže nářadí 
v jedné z osad vyvrcholí tragédií, kdy je za podivných okolností surově 
zavražděn zástupce lokátora spolu s mladou dívkou a posléze je druhá 
osada napadena neznámými ozbrojenci.

František Štěpán Lotrinský: bohatý manžel chudé císařovny Josefa 
Bernarda Prokopa. Historický román vypráví životní příběh velkovévody 
Františka Lotrinského, manžela císařovny Marie Terezie. Muž stojící 
ve  stínu slavné ženy byl nejen talentovaným podnikatelem, který 
nejednou zachránil státní kasu a  svou manželku před bankrotem, ale 
i pozoruhodným člověkem, který nehýbal s historií ani se do ní nezapsal 
velkými hrdinskými činy, ale stál v  pozadí, aby skrytě a  úspěšně tahal 
za nitky velké politiky.

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Procházka mezi poli

POZVÁNKA
Vážení přátelé a příznivci zahradničení,

srdečně vás zveme na  členskou schůzi Hortusu, sdružení 
zahrádkářů, na  které bude přednášet pan Ing. Tomáš Foral 
o PěstováNí trvaleK. Dne 20. 4. 2022 v 18.00 hod. v sále 
bývalého pivovaru v Řečkovicích, Palackého nám. 9a.
A  dále bychom vás chtěli pozvat na  autokarový výlet 
v sobotu dne 21. 5. 2022. 

Navštívíme: zahradnictví ve Slavkově;
 Velehrad, s průvodcem;
 Muzeum sklářství ve Stupavě, s průvodcem;
 expozici Živá voda v Modré;
 zámek Buchlovice.

Odjezd v 7.00 hod. z Medlánek, v 7.15 hod. z Řečkovic.  
Cena 350 Kč / osoba.

Bližší informace, přihlášky a platba u p. M. Bajerové, 
776 667 723.

Těšíme se na vaši návštěvu
Hortus, Hana Štefková



Osudy příslušníků parašutistických výsadků během druhé světové 
války patří mezi ty nejzajímavější, i když většinou s tragickým koncem. 
Ne všechny osudy výsadkářů jsou však tak známé jako např. u  Kubiše 
a  Gabčíka, kteří provedli 27. května 1942 útok na  zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. Výsadek Silver B ve  složení 
rotný Jan Zemek a četař Vladimír Škacha byl po letu z Británie vysazen 
v  okupovaném Protektorátu Čechy a  Morava v  noci z  28. na  29. 
prosince 1941 u  Přelouče. Vzhledem k  poškození vysílačky a  celkové 
atmosféře strachu, vyvolané stanným právem, však byli na  všech 
záchytných adresách v okolí odmítnuti. Pod tlakem tak porušili základní 
bezpečnostní pravidlo a vydali se ke svým příbuzným na  jižní Moravu. 
Švagr Jana Zemka – štábní kapitán v záloze Václav Kozák – zprostředkoval 
úkryt v Řečkovicích u hostinského Jindřicha Reka. Po několika měsících 
našli nový úkryt u řečkovických občanů manželů Bohatcových, přičemž 
Antonín Bohatec byl tajemník obecního úřadu v Řečkovicích. Po atentátu 
na  Heydricha a  dalším zpřísnění nacistických represí se raději Zemek 
a  Škacha rozhodli rozdělit. I  tak však oba zůstávali v  Řečkovicích, kde 
všichni, kteří jim pomáhali, podstupovali obrovské riziko vyšetřování 
gestapem a hrozícího trestu smrti za pomoc výsadkářům. 

Pokusy o  spojení s  domácím odbojem zůstávaly neúspěšné, i  když 
počet lidí, kteří výsadkářům pomáhali, vzrůstal. Jde např. o  Antonína 
Cupáka, Karla Gromeše, rodinu Dvorských a mnoho dalších. Tím se ale 
i zvyšovala pravděpodobnost, že budou prozrazeni, jakmile některý ze 
spolupracovníků bude zatčen. Brněnské gestapo získalo první stopu 
až v  roce 1944 a  v  prosinci 1944 došlo k  první razii, zaměřené přímo 
na  úkryty parašutistů v  Řečkovicích, kdy byly prohledávány domy. 
Škacha i Zemek tehdy ještě se štěstím dokázali uniknout. Zatčena však 
byla celá řada odbojářů a  spolupracovníků výsadku. Antonín Bohatec 
byl zatčen a zahynul v Kounicových kolejích. Škacha s Bohatcovou byli 
po útěku z Brna zatčeni v Moravské Ostravě 3. ledna 1945. Zde je třeba 

zmínit hrdinství Antonie Bohatcové, která při zatýkání postřelila a těžce 
zranila hned tři gestapáky, kteří se soustředili na vzpírajícího se Škachu. 
Paradoxem zůstává, že jak Vladimír Škacha, který přežil i pochod smrti 
po věznění v koncentračním táboře, tak i  Jan Zemek, který se mezitím 
přidal k  partyzánům, válku přežili. Naopak celkem 19 spolupracovníků 
skupiny Silver B včetně statečné Antonie Bohatcové to štěstí nemělo 
a za dodnes ne zcela vyjasněných okolností zahynulo po svém zatčení. 
Po  některých odbojářích byly pojmenovány v  Řečkovicích ulice (např. 
Bohatcova, Cupákova), případně jim byly věnovány pamětní desky. I tak 
myslím, že je dobré si jejich památku a  statečnost, za  kterou zaplatili 
nejvyšší možnou cenu, častěji připomenout. Svoboda není samozřejmost 
a je třeba za ni bojovat!

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. 
historik, odborný asistent Univerzity obrany
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
DUBEN 1922
Je víc než pravděpodobné, že 1. dubna před 100 lety se jak v Řečkovicích 
a Mokré Hoře, tak v celém Brně, a nejen tam, vyváděli lidé různými žertíky 
a slavili tak apríla :).

Dne 1. dubna byla, zcela vážně, přejmenovaná vlaková zastávka Cinzedorf 
na Česká. 

Dne 1. dubna zemřel na Madeiře ve věku 34 let poslední rakouský císař Karel 
l. Úřadu se ujal po úmrtí svého prastrýce Františka Josefa l. v listopadu 1916.

Dne 14. dubna se narodila herečka Stella Zázvorková (+ 18. 5. 2005, Praha). 
Vyrůstala v umělecky založené rodině, tatínek byl architekt, maminka módní 
návrhářka, starší bratr filmový a televizní scénograf. V roce 1946 se provdala 
za  herce Miloše Kopeckého, manželství se brzy rozpadlo, a  už se nikdy 
neprovdala. Měli dceru Janu, ta v  18 letech spáchala sebevraždu. Ač tedy 
známe Stellu Zázvorkovou především jako komediální herečku, neměla to 
v osobním životě lehké. Připomínat si ji můžeme ve filmech Anděl na horách, 
Pane, vy jste vdova!, Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Pelíšky a v dalších.

Dne 16. dubna byla podepsána Rapallská smlouva mezi Německem 
a  sovětským Ruskem. Strany se vzájemně vzdaly náhrad válečných škod 
a  obnovily diplomatické vztahy. Německo tím de facto uznalo existenci 
bolševického systému v Rusku. Pro Rusko to byla první mezinárodní smlouva 
po revoluci v roce 1917. Později vyšlo najevo, že smlouva obsahovala tajný 
dodatek, který upravoval vojenskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Tím 
byla porušena Versaillská mírová smlouva. 

Pondělí 17. dubna bylo Pondělím velikonočním. Počasí bylo teplé, slunečné.

Dne 20. dubna se v  dělnické tělocvičně na  Cejlu sešli brněnští komunisté. 
Téma schůze bylo zahájení politických a  obchodních styků s  Ruskem. 
Hlavním řečníkem byl Zápotocký z  Prahy. Po  ukončení se vydali do  ulic 
a zpívali na nápěv Internacionály “Na každou lucernu, na každou lucernu my 
pověsíme buržuu, my pověsíme buržuu na  každou lucernu.”   Komunista je 
darebák už přes 100 let…

Lidové noviny přinesly 26. dubna informaci o zvyšujících se cenách v Rusku: 
“Z Moskvy se oznamuje, že v poslední době velmi silně stouply ceny životních 
potřeb v sovětském Rusku. Za 1 zlatý rubl platí se 2,000.000 papírových rublů 
a za polskou marku 1000 rublů.” No a rok se s rokem sešel, tedy se sto lety, 
a v Rusku mají s rublem problémy zase. A dobře jim tak. 
A nemůžu se Vámi, milými čtenáři, nepodělit o další objev z Lidových novin, 
které 28. dubna inzerovaly novou knihu Františka Novotného “Propaganda: 
dokumenty o zkáze ruské fronty v roce 1917”. Opět aktuální i po 100 letech…
Zdrojem mi byl internet a dobové Lidové noviny.

Mgr. Dana Malíková

Výsadek Silver B a Řečkovice

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 
6. dubna v 18:00 v sále školy 

sPolU NáM to DoBŘe ZNí
koncert žáků s rodinnými příslušníky
26. dubna v 18:00 v sále školy 

aBsolveNtsKÝ KoNCert 
žáků pěveckého oddělení

28. dubna v 18:30 v sále školy
Srdečně zve  Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy



Na jaké akce můžete vyrazit začátkem 
jara v Řečkovicích a na Mokré Hoře?

V dubnu bychom vás rádi pozvali na tři níže uvedené komunitní akce, 
na kterých můžete pomoci dobré věci, povídat si se známými a potom 
třeba zajít společně na pivo. První akcí je tradiční Ukliďme Česko, která 
se letos koná v sobotu 2. dubna. V rámci ní pořádáme s naším Spolkem 
danou sobotu od 9:00 úklid veřejných prostranství kolem řečkovických 
kasáren – začátek na Renčově před samoobsluhou. Není to samozřejmě 
v tento den jediná akce, kde se bude uklízet. V Řečkovicích a na Mokré 
Hoře je jich celá řada, stačí se podívat na web Uklidmecesko.cz. Nicméně 
úklidu se meze nekladou, tyto akce lze pořádat i v jiných termínech nebo 
jakkoliv po vlastní ose, což také značná část obyvatel naší městské části 
dělá, za což jsme jim vděční.

Další krásnou akcí, kterou spontánně pořádají mokrohorští občané, 
je Sousedský velikonoční minijarmark, konající se v  sobotu 9. dubna 
od  14:00 na  hřišti u  tenisových kurtů na  ulici Pod Zahradami. Zde se 
můžete těšit na tvoření pro děti, rukodělné výrobky a drobné velikonoční 
pohoštění. 

Poslední akcí je čistění hrobek Schindlerů na řečkovickém hřbitově. 
Jelikož máme úctu k tradicím a Schindlerové byli majitelé řečkovického 
panství a jedni z prvních starostů, pokusíme se hrobky samotné a také 
jejich okolí uvést do  důstojného stavu. Tyto hrobky se nachází hned 
u vstupu do hřbitova a již se na nich od našeho posledního čištění opět 
podepsal zub času. Pokud budete také chtít přiložit ruku k dílu, budeme 
zde s naším Spolkem poslední dubnovou sobotu (30. 4.) od 9:00.

Rádi se vámi potkáme na  některé z  uvedených akcí a  můžeme tak 
společně přispět dobré věci a užít si příchod jara. 

Ondřej Štaud, zastupitel městské části
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
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 
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 
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
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,  
přeprava dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 60 km od Brna.  
Tel: 725002155
Sháníme byt 2+kk nebo 2+1 v Brně do 6 mil. Kč. Tel: 606022012

ODHAD TRŽNÍ CENY nemovitosti ZDARMA – vhodný pro prodej 
či vypořádání dědictví. PRODEJ NEMOVITOSTÍ V elektronické 
AUKCI. HOMESTAGING – příprava nemovitosti před 
prodejem. Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
Koupím byt v Řečkovicích i k rek. Děkuji za nabídku. 601325211
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
ŽENY A MUŽE s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha.  
Tel: 602 595 682, email: pph.kolarik@seznam.cz
Nabízím veškeré práce NA ZAHRADĚ, sekání trávy a vertikutace, 
terénní úpravy, kácení stromů. Odvoz a úklid zajištěn. T: 774722133
ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ 
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti  
hmyzu. Akční sleva 20%. Tel: 605 374 881, www.domove.cz
Mapovací agentura hledá v Brně-Řečkovicích a okolí garáž nebo  
Jiný zastřešený prostor vhodný pro dlouhodobé parkování osobního 
vozidla. Požadovaná minimální výška vjezdu je 280 cm. Nabídky  
posílejte na email mulickova@ceda.cz nebo volejte 606 489 447.

ZŠ Horácké náměstí pohledem  
školní inspekce

V  rámci zajištění veřejných služeb pro obyvatele zřizujeme jako 
městská část mimo jiné i  dvě základní školy. Jejich rozvoj je pro nás 
důležitý, protože podle nás kvalitní a  dostupné školství přímo souvisí 
s kvalitou života v městské části. Jak na tom naše školy jsou z hlediska 
kvality, se snažíme sledovat průběžně. Velmi cennou zpětnou vazbou 
o stavu konkrétní školy pak bývá odborná činnost České školní inspekce 
a  inspekční zpráva. V  listopadu minulého roku proběhla jedna taková 
inspekce na ZŠ Horácké náměstí. Celkové hodnocení ZŠ Horácké náměstí 
dopadlo z hlediska inspekce velmi pozitivně.

Mezi pozitiva fungování základní školy inspekce řadí například 
fungující a  efektivní systém řízení, inspirativní vedení a  promyšlenou 
strategii vzdělávání, kvalitně zpracované a  také nastavené a  průběžně 
kontrolované koncepce rozvoje školy, dobré fungování pedagogické  
rady školy směrem ke  zkvalitňování vzdělávacího procesu nebo 
také školního poradenského pracoviště, pozitivní klima ve  škole 
i  možnosti participace žáků na  fungování školy, příjemné a  postupně 
modernizované zázemí školy, a  to jak vnitřní, tak venkovní, přínosnou 
spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity či průběžná 
spolupráce a setkávání s rodiči žáků a mnoho dalších aspektů. 

Vedení školy podle výsledků zprávy aktivně podporuje vzájemnou 
spolupráci pedagogů, sdílení jejich zkušeností a  inspirativní praxe 
uplatňované při vzdělávání žáků, což má pozitivní vliv na  kvalitu 
poskytovaného vzdělávání. Využívané didaktické postupy rozvíjely 
v  průběhu vzdělávání v  nadstandartní míře klíčové kompetence žáků, 
zejména komunikativní a  sociální dovednosti. Promyšlená vzdělávací 
strategie uplatňovaná ve  výuce matematiky rozvíjí logické a  kreativní 
myšlení žáků a má pozitivní dopad na výsledky jejich vzdělávání. Účelně 
nastavená a  realizovaná činnost školního poradenského pracoviště 
zajišťuje komplexní podporu všem účastníkům vzdělávacího procesu, 
což má kladný vliv na školní klima a úspěšnost žáků při vzdělávání. 

V  rámci identifikace slabých stránek školy inspekce uvedla pouze 
menší prostor věnovaný v rámci hodin vyhodnocování vzdělávacích cílů 
či menší míru diferenciace zadávaných úkolů pro optimální naplnění 
individuálních potřeb.

Na  základě doporučení uvedených školní inspekcí byla vedením 
školy formulována odpovídající opatření vedoucí k  naplnění těchto 
doporučení. Celou Inspekční zprávu o  kontrole ČŠI si můžete přečíst 
na  stránkách ZŠ Horácké náměstí (www.zshoracke.org) v  sekci Škola – 
Dokumenty – Inspekční zprávy.

Filip Hrůza, místostarosta
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ONLY HIS – Koncert (k)lidu
 Ti z  vás, kdo sledují dění ve  Sboru Páně Církve československé 

husitské v Brně–Řečkovicích, jistě vědí, že zde krom dalších zajímavých 
hostů pravidelně vystupuje také kapela ONLY HIS a  že její koncerty 
nejsou neseny jenom pěknými melodiemi a chytrými, nápaditými texty, 
nýbrž že posluchačům zároveň předávají jakousi „nadhodnotu“, kterou 
lze těžko vyjádřit slovy a která tyto koncerty činí odlišnými od mnohých 
ostatních uměleckých počinů. Člověk si z  koncertu kapely ONLY HIS 
odnáší nejen hluboký kulturní zážitek, nýbrž i  posilu do  dalších dní 
a náměty k zamyšlení.

ONLY HIS ve  Sboru Páně poprvé vystoupili již v  roce 2017. 
Na  posluchače zapůsobili jako čiré zjevení. Mladí lidé s  písněmi, které 
mají výborné hudební nápady a  velmi kvalitní texty. ONLY HIS působí 
na  hudební scéně více než dvanáct let, během kterých decentním 
způsobem zprostředkovávají křesťanské poselství tápajícímu člověku 
moderní doby. Není tajemstvím, že mnozí z  členů této kapely jsou 
absolventy JAMU, oboru muzikálové herectví, a  že umělecky působí 
nejenom na českých scénách, nýbrž i v zahraničí.

Jsme proto rádi, že ONLY HIS po „covidové odmlce“ opět vystoupí 
v Brně, tentokrát s koncertem autorských písní, který nese název Písně 
(k)lidu. Jistě lze říci, že jsme se po náročném období uplynulých dvou 
let nejspíše všichni těšili na  svobodný jarní nádech. Opět člověk neví 
jak a proč, ale dějí se věci, které nám pokoj nepřináší. Proto se společně 
nalaďme na  písně klidu a  pokoje, který nám je darován všem různým 
okolnostem navzdory.

Přijměte tedy srdečné pozvání na  koncert, který se uskuteční  
24. 4. 2022 v 17:00 hod. ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích na Vážného 
6, s  dodatečným vzkazem od  samotné kapely, jejíž členové se na  vás 
všechny velmi těší.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat prostřednictvím e-mailové 
adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky na  tel. čísle 776  032  149. 
Podrobnější a  aktuální informace naleznete na  webových stránkách 
www.verbumetmusica.com. Vstupné je formou dobrovolného daru, 
jehož doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek koncertu bude věnován 
na podporu projektu Centrum křesťanské kultury.

Po koncertu bude možno zakoupit si CD, která kapela vydala a která 
se určitě hodí nejen k vlastnímu poslechu, ale také jako vhodný dárek pro 
blízké, přátele či známé.

Vratislav Jan Marša, farář 
spolek Verbum et musica

Začátkem září jsme v  řečkovické farnosti přivítali nového faráře 
P. Michala Sekničku, kterému jsem si dovolil položit několik otázek.

Otče Michale, čtenáře Řeči by jistě zajímalo, odkud jsi k nám přišel.
Pocházím z Vysočiny z Velkého Meziříčí. Do kněžského semináře jsem 

vstoupil poměrně pozdě – ve věku 35 let. Po vysvěcení na kněze v roce 
2014 byly mým prvním působištěm Boskovice.  Po roce jsem byl poslán 
jako kaplan do Křtin a měl na starosti ještě farnost Babice na Svitavou.  
Po dalším necelém roce jsem se stěhoval opět na Vysočinu, kde mi byly 
svěřeny tři farnosti – Valeč, Dalešice a Lipník. Po pěti letech strávených 
v  blízkosti JE Dukovany jsem byl ustanoven farářem zde v  Brně-
Řečkovicích.

Jaký byl Tvůj život před vstupem do semináře?
Vyučil jsem se pro dnes již téměř neexistující firmu Kablo Velké 

Meziříčí. Teprve až při zaměstnání jsem si dodělal maturitní zkoušku. 
Po desíti letech jsem z Kabla přestoupil do jiné firmy na výrobu kabelů 
Draka Kabely, která sídlí na  kopci nad městem. Odtud už po  necelých 
pěti letech vedla moje cesta do semináře.

Z kolika jsi sourozenců?
Jsme čtyři sourozenci. Nejstarší sestra, potom já, pak mladší sestra 

a  bratr. Všichni sourozenci se svými rodinami žijí v  rodné obci Lavičky 
u Velkého Meziříčí.

Jak bys zhodnotil svůj první půlrok ve farnosti?
Budu upřímný. Když jsem byl generálním vikářem a  pomocným 

biskupem v  jedné osobě požádán, jestli bych nechtěl „přestoupit“ 
z venkova do hlavního města diecéze, moc se mi nechtělo. Mým heslem 
bylo: „Kamkoliv, jenom ne do  Brna!“ Dnes jsem velice rád, že jsem 
s  nabídkou nakonec souhlasil.  Samotného mě překvapilo, jak rychle 
jsem si na  Řečkovice a  celé Brno zvykl. Farnost považuji za  svůj pravý 
domov. Samozřejmě velká farnost přináší velké starosti, ale zároveň ještě 
větší radosti.

Co se v nejbližší době chystá ve farnosti?
Vrcholí postní doba, takže veškeré naše úsilí směřuje k  přípravě 

velikonočních svátků, které jsou pro křesťany největší svátky v roce.  Rád 
bych tímto čtenáře Řeči pozval k slavení velikonoční obřadů (program 
viz níže).

Otče Michale, děkuji za rozhovor, a přeji, aby se Ti u nás líbilo.
Česlav Ulrich

liturgie svatého týdne

14. 4. Zelený čtvrtek 
v 18 hodin mše svatá 
na památku  poslední 
večeře Páně, 21–23 hod. 
adorace v „Getsemanech“

15. 4. Velký pátek 
v 15 hod. obřady Velkého 
pátku v 19 hod. křížová 
cesta Řečkovicemi

16. 4. Bílá sobota 
od 9:30 do 17:30 adorace 
u Božího hrobu 
Velikonoční vigilie 
ve 21.00 hod.

17. 4. Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 
Hod Boží velikonoční 
mše sv. v 7.15, 8.30 
a v 10.00, při bohoslužbách 
se budou žehnat pokrmy

18. 4. Velikonoční pondělí 
mše svatá v 7.15 a v 9.00

Zprávy z farnosti sv. Vavřince
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DDM  Helceletka 
pobočka  Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Po celý duben pořádáme výtvarnou výstavu obrázků a tvorby dětí  
z  našich výtvarných kroužků ve  spolupráci s  KJM – pobočka  
v Králově Poli. Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a veřejnost!

výstava vÝtvarNÉ DoBroDrUŽství, 
1. 4. - 29. 4. 2022
V knihovně J. Mahena – pobočka v Králově Poli, Palackého 164,  
ve vestibulu (není potřeba průkazka).

Otvírací doba: 

 pondělí:  10-12, 13-18
 úterý:      10-12, 13-18
 středa:     zavřeno
 čtvrtek:   10-12, 13-18
 pátek:      10 - 15

Další informace o chystaných akcích a novinkách je možné  
sledovat na webu: www.helceletka.cz/domino

Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059,  
domino@helceletka.cz
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DĚJE SE V BRNĚ
BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

soUtěŽNí otáZKa č. 13:

 Všichni dokážeme otevřít dveře svého bytu,  
ale ne všichni víme, komu je otevíráme.
Víte, jak si můžete bezpečně ověřit,  

kdo stojí za dveřmi vašeho bytu?

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Městské policie 
Brno na  adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány 
a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické 
dárky na  údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY a  užitečnou 
brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. 
Správné odpovědi na  soutěžní otázku najdete v  příštím čísle zpravodaje nebo 
na webových stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/ 

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve  spolupráci s  odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 
pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří základní doporučení 
realizovat, je možné od  brněnské městské policie získat certifikát a  označení 
domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není nutné, 
aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, elektronické, 
dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením.
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových stránkách 
Městské policie Brno www.mpb.cz. V  tištěné podobě je můžete získat v  sídle 
Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno na  ulici Bauerova 7, 
(areál Riviéra – vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:

str. Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035, e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

sPrávNá oDPověĎ Z MINUlÉHo Čísla:
I  v  době, kdy jste mimo svůj byt, můžete s  využitím jednoduchých 
technologií vzbudit dojem, že je někdo doma.
• Simulátor běžící televize zajistí zdání osoby sledující každý večer 

televizi ve  vašem bytě. Simulátor televize se automaticky zapne 
po setmění a po dobu 4 hodin generuje měnící se světlo stejné jako 
běžící televize. Zajistí tak zdání pro okolí, že byt není opuštěn.

• Atrapa bezpečnostní kamery s vestavěným detektorem pohybu. Při 
detekci pohybující se osoby se kamera začne sama otáčet a blikat. 
Je vybavena červenou blikající diodou. Kamera je napájena 3 
tužkovými bateriemi. Pohyb s blikáním lze volitelně zapínat nebo 
vypínat.

• Plně programovatelná spínací zásuvka s  týdenním i  denním 
cyklem spínání. Tyto spínací hodiny mohou i ve Vaší nepřítomnosti 
opakovaně spínat a  vypínat například topení, lampu nebo rádio, 
a tím navodit dojem přítomnosti osoby v bytě či domě.

Zapojte se do soutěže o praktické dárky  
a odpovězte na soutěžní otázku. 

Nový nástroj participace 
v Dáme na vás

Dáme na vás, pojem, pod kterým si lidé vybaví participativní rozpočet 
města Brna. Nyní je však Dáme na  vás zastřešující název, obsahující 
již druhý nástroj participace, jenž umožňuje širší zapojení obyvatel 
do rozvoje města. Tímto nástrojem jsou tzv. občanské návrhy.  

Občanské návrhy Dáme na  vás jsou další možností, jak mohou lidé 
ovlivnit život v  Brně a  zapojit se do  správy a  řízení města. Na  rozdíl 
od  participativního rozpočtu je možné mezi takové návrhy řadit např. 
návrhy bez konkrétní finanční částky, projektové dokumentace, návrhy 
regulativního charakteru anebo ideové podněty bez vazby na konkrétní 
místo či rozsah realizace. Co je však potřeba při navrhování dodržet, je to, 
aby se jednalo o návrhy veřejně prospěšné, aby směřovaly do samostatné 
působnosti města a  aby nepropagovaly produkty, služby, činnosti či 
stanoviska subjektů komerčního nebo nekomerčního charakteru, a  to 
ani náboženského či politického.  

Návrhy může, stejně jako v  participativním rozpočtu, podávat 
kdokoliv, není nutné mít trvalé bydliště v  Brně. Navrhování probíhá 
elektronicky prostřednictvím jednoduchého formuláře na  webových 
stránkách, případně osobně na  kontaktních místech. Vhodné návrhy, 
tedy návrhy, které projdou formální kontrolou, budou zveřejněny 
v  galerii návrhů. Zde budou moci občané města Brna, tedy občané 
s trvalým bydlištěm v Brně starší 18 let, za pomoci full účtu na Brno iD 
udělovat kladné či záporné hlasy návrhům, ke kterým se chtějí vyjádřit. 
Po dosažení hranice 10 000 podporujících bude návrh předložen vedení 
města, konkrétně Radě města Brna, k projednání.  

V plánu je také třetí nástroj participace, a to tzv. městské ankety. Zde 
se budou moci lidé vyjadřovat k aktuálním otázkám, jako byly v minulosti 
např. ankety na název parníku, nového parku a mnohé další, na které by 
vedení města rádo znalo názory veřejnosti. 

Ing. Linda Seitlerová , Dáme na vás 
damenavas@brno.cz

Autentické prohlídky města otevřou 
brány výstaviště i téma třetího odboje

Autentické prohlídky města s  průvodcem, které organizuje 
TIC BRNO, přináší s  jarem několik novinek. Tři trasy otevřou brány 
brněnského výstaviště, kde se seznámíte s exteriéry, interiéry a budete 
si moci po výstavišti i  zaběhat na sedmikilometrovém okruhu. Druhou 
novinkou jsou prohlídkové trasy Stezky třetího odboje, které vznikly 
ve  spolupráci s  Moravským zemským muzeem. Zabývají se lety 1948-
1989 v  Brně. Další zajímavé prohlídky nás seznámí s  brněnskými 
pivovary, krásami ulice Hlinky, s historií dělnické kolonie Divišova čtvrť, 
knihkupectvím Barvič a  Novotný, hotelem International nebo třeba 
hradem Veveří. Chybět nebudou ani procházky pro rodiny s dětmi, ať již 
oblíbené brněnské pověsti nebo nová prohlídka „Jak se Brněnský drak 
chtěl stát Sokolem”. Na  první prohlídku můžete vyrazit již 10. dubna. 
www.autenticke-prohlidky-brno.cz

Ing. Hana Novosadová

S brněnskou zoo se děti vrací do přírody.  
Jednou z cest jsou Lesní kluby 

Prázdninové Lesní kluby zoo Brno nabízí týden nabitý zajímavostmi, 
poznáním a  dobrodružstvím, že si děti na  počítačové hry a  lenošení 
ani nevzpomenou. V atraktivním prostředí plném zvířat z celého světa 
si osvojí i  tábornické dovednosti. Zázemím Lesního klubu je tábořiště 
přímo v  areálu zoo, vytvořené velkými stany, tzv. tymply, z  nichž 
každý představuje jeden světadíl. Od pondělí do čtvrtka se děti zapojí 
do celotáborové hry, v pátek pak budou hledat skrytý poklad. A pokud 
se děti se zoo nebudou chtít rozloučit ani večer, ve čtvrtek budou mít 
jedinečnou možnost zde i přespat. Lesní kluby nabízí malým táborníkům 
atraktivní týden, na který jen tak nezapomenou. 
Více informací o termínech, programu atd. se dozvíte na  
https://www.zoobrno.cz/pro-navstevnikylesni-kluby.

Bc. Iveta Fišerová, redaktorka
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Řečkovický Mount Everest

Na  jarní prázdniny připravila naše jednota pro děti výstup 
na  Řečkovický Mount Everest. Celé dobrodružství se odehrávalo 
v  lese za  ulicí K  Západi. Děti musely podle mapy projít trasu se 
sedmi zastaveními. Na  startu (v  základním táboře) se nejprve 
děti přesvědčily, zda jsou správně aklimatizovány na  cestu 
na  vrchol. Při splnění úkolu zjistily, zda se jim nemotá hlava a  zda 
jsou schopny správné orientace v  terénu. Poté prošly mlhou,  
a  pokud nezabloudily, vrátily se zpět na  cestu, která je dále vedla 
k  vrcholu. Další stanoviště si pro děti připravilo zkoušku rovnováhy. 
Po  zvládnutí úkolu pokračovaly cestou k  poslednímu výškovému 
táboru. Cestou děti dále vyzkoušely svůj postřeh. Měly sledovat okolí 
a  vyjmenovat věci, které do  přírody nepatří, a  naopak si všímat, co tu 
kvete, případně zda nepotkají nějaké zvířátko. Pokud se dětem podařilo 
dojít až do posledního výškového tábora, čekalo je dobrodružné stoupání 
až na samý vrchol Řečkovického Mount Everestu. Pokud úspěšně  zdolaly 
stoupání, našly ve vykotlaném pařezu „vrcholový deník“, do kterého se 
zapsaly. Tímto skončilo jejich dobrodružství a mohly se vydat na cestu 
domů. Počasí celý týden přálo, a  tak s  úsměvem na  tváři i  se svými 
dospěláky zdolalo vrchol téměř 60 dětí. 

Irena Zahrádková, T.  J. Sokol Řečkovice

OKČT Moravská Slavia Řečkovice, 
pod záštitou městské části Brno–Řečkovice  
a Mokrá Hora

pořádá

dne 8. – 9. 4. 2022
47. ročník
turistického dálkového pochodu IVV

LESNICKÝM
SLAVÍNEM

Start a cíl: bývalý pivovar Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice
8. 4. trasa 100 km – start 20:00
9. 4. trasy 8, 15, 20, 25, 42, 50 km – start 6.30 – 10.00,  
	 krátké	trasy	do 13.00
 cyklotrasy 14, 25, 58 km start 7.00 – 12.00 
Ukončení pochodu: 9. 4. 20:00
Každý	 účastník	 obdrží	 na  startu	 mapku	 tras	 a  v  cíli	 diplom	 a  malou	
pozornost.	 Občerstvení	 zajištěno,	 k  dispozici	 razítko	 pochodu,	 razítko	
IVV,	odznak	pochodu.	Startovné:	děti	do 6	let	zdarma,	děti	do 15	let	20	Kč	
ostatní	40	Kč.	100	km	80	Kč.	

Informace: 606 276185, pokorny.mvdr@centrum.cz,  
 www.kct-msr.cz, 602970786, mach.ek@seznam.cz
Trasy pochodu vedou krásnou jarní přírodou přes Velkou Babu a malebným 
údolím Ponávky, delší trasy zavedou turisty do Lesnického Slavína s množ-
stvím studánek a pomníčků významných osobností nejen lesnictví a mysli-
vosti, ale i  z oblasti techniky a kultury v nádherné lesní krajině přezdívané 
„Kraj lišky Bystroušky“.

Těšíme se na Vaši účast



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na DUBEN:
Fotbal – městský přebor muži
9. 4. SK Řečkovice : Řícmanice 15:30 hod. 
30. 4. SK Řečkovice : St. Lískovec 16:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
Futsal (sportovní areál Orel Řečkovice)
2. C třída muži  | 10. 4. a 24. 4.
zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
3. třída muži  |  2. 4., 9. 4. a 30. 4. 
zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – Renomia ŽBL PLAY OFF (nová hala)
9. 4. a (14. 4.) série o 3. místo
KP Brno : Hradec Králové/Žabiny
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
Basketbal – KNBL, nadstavba A1 (nová hala)
4. 4. Basket Brno : Pardubice 17:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz
volejbal – extraliga žen PLAY OFF (nová hala)
VKKP Brno – semifinále
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Házená – extraliga mužů, čtvrtfinále (stará hala)
6. 4. SKKP Brno : Plzeň 18:00 hod.
(9. 4.) SKKP Brno : Plzeň 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz
Fotbal – 2. liga (stadion Srbská)
1. 4.  Zbrojovka Brno : Příbram 18:00 hod.
13. 4.  Zbrojovka Brno : Ústí n/L 19:00 hod.
27. 4.  Zbrojovka Brno : Třinec 19:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do 15. 4. 2022 na adresu 
foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen zastupitelstva MČ Řečkovice a Mokrá Hora
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Sportovec roku MČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora 2021

V  pátek 18. 3. 2022 bylo po  dvouleté „koronavirové“ přestávce 
v  hlavním sále místní radnice osobně ohodnoceno v  tradiční anketě 
Sportovec roku naší městské části celkem 9 sportovců a nově 4 nejlepší 
na  medailových pozicích, 3 trenéři, 3 družstva a  3 funkcionáři a  také 
Jan Bartoněk in memoriam za  celoživotní přínos sokolskému hnutí. 
Tyto sportovce členové komise sportu vybrali k ocenění z 30 nominací 
jak od  sportovních subjektů provozujících činnost ve  zdejší MČ, tak 
od  jednotlivců působících jinde, ale s  trvalým bydlištěm v  Řečkovicích 
či Mokré Hoře.
Slavnostní zahájení provedl hlavní organizátor a moderátor akce Richard 
Foltýn a starosta MČ Marek Viskot. Oba zmiňovaní předávali také ceny 
spolu se sportovní osobností Eliškou Březinovou – úspěšnou brněnskou 
krasobruslařskou, účastnicí letošních OH v  Pekingu (20. místo) 
a několikanásobnou mistryní republiky.
Absolutním vítězem a  nejlepším sportovcem Řečkovic a  Mokré Hory 
za  rok 2021 byl vyhlášen krasojezdec Sokola Řečkovice Jakub Mašek  
(4. místo na MS jednotlivců i dvojic v kategorii Elite, Král sálové cyklistiky 
ČR pro rok 2021), druhé místo obsadila sedmnáctiletá řečkovická 
basketbalistka, hrající za KP Brno, Dominica Hynková (6. místo na MS 
U19 v Maďarsku, 3. místo na evropských hrách U20, 2. místo v Českém 
poháru žen, účastnice základní skupiny EuroCupu women), na děleném 
třetím místě se shodným počtem hlasů skončil řečkovický triatlonista 
lukáš Kočař (4. místo na MS a 5. místo na ME v cross triatlonu, 7. místo 
na ME ve středním triatlonu) a v současné době v Praze trénující rodačka 
z Řečkovic kajakářka Gabriela satková (3. místo na MS ve slalomu C1 
žen, 1. místo v závodě týmů na MS U23 ve Slovinsku a na MS v Bratislavě). 
Vítězem v  kategorii Trenér roku byla vyhlášena trenérka aerobiku pro 
děti i dospělé Petra Kopecká ze Sokola Řečkovice, která v minulém roce 
rozšířila cvičení i pro nejmenší děti ve věku od 1 do 3 let, Funkcionářem 
roku se stala za celoživotní přínos pro Orel Řečkovice nedávná jubilantka 
Milena Bořecká a  Družstvem roku byli vyhlášeni zápasníci TAK Hellas 
Brno, působící na ZŠ Horácké náměstí, zejména za 2. místo v 1. české lize 
ve volném stylu.
V  příjemném pátečním odpoledni se předalo celkem 23 pamětních 
plaket i  sladkých dárků, 15 poukázek na  volnočasové aktivity, 
věnovaných společností Starez sport, a většina přítomných si nenechala 
ujít ani následné společenské setkání, spojené s menším občerstvením, 
ve vedlejším Sále Jana Hrušky.

SPORTOVEC ROKU DRUŽSTVO

1. Jakub Mašek
sálová cyklistika  |  TJ Sokol Řečkovice

1. Team mužů
TAK Hellas Brno

2. Dominica Hynková
basketbal  |  KP Brno

Elévové-florbal
Orel Řečkovice

3.-4. Gabriela Satková
kanoistika  |  VSC Victoria Praha

Mladší přípravka „A“ U9
SK Řečkovice

3.-4. Lukáš Kočař 
triatlon  |  Brno triatlon team TRENÉR

Andrea Foltýnová basketbal  |  KP Brno 1. Petra Kopecká  | TJ Sokol Řečkovice

Adam Havlík futsal  |  Orel Řečkovice Radek Máša  |  SK Řečkovice

Viktorie Licková basketbal  |  KP Brno Lukáš Másilko  |  Orel  Řečkovice

Matyas Lick fotbal  |  Blansko FUNKCIONÁŘ

Lucie Krulová badminton  |  FSpS MU 1. Milena Bořecká  |  Orel Řečkovice

Adam Satke kanoistika  |  Kanoe Klub Spoj Brno Petra Skalická  |  TAK Hellas Brno 

Martina Satková kanoistika  |  Dukla Praha Josef Olša  |  SK Řečkovice

Tereza Mračková zápas  |  TAK Hellas Brno

Petra Mračková zápas  |  TAK Hellas Brno Jan Bartoněk in memoriam 
TJ Sokol Řečkovice

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled všech oceněných:
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Agentura Gregory Management uvádí 5. ŘEČKOVICKÝ

2022

17.6. AMFITEÁTR STARÝ PIVOVAR
Brno-Řečkovice, Palackého nám.

Předprodej vstupenek: Goout.net Děti do 150 cm vstup zdarma! Psům vstup zakázán!

Festival je pořádán bez jakýchkoliv dotací a grantů pod záštitou starosty MČ Brno - Řečkovice a Mokrá hora Mgr. Bc. Marka Viskota s podporou pivovaru Radegast

Start: 18.00 | AREÁL SE OTEVÍRÁ V 17.00 | Vstupné předprodej 350 Kč | na místě 400 Kč

www.gregory.cz

20
22

MUCHA I LIDOPOP
HENTAI CORPORATION
XIII. STOLETÍ

KURTIZÁNY  
Z 25. AVENUE

12
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

POZVÁNKY

SLEVA na samozabarvovací skla  
MĚŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ

NOVÁ KOLEKCE  
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

AKCE

Palackého nám. 2 • www.nekudaoptik.cz • tel.: 604 308 352

NVAŠE ŘEČKOVICKÁ OPTIKA

Sleva platí při zakoupení obruby do 31. 5. 2022

30%

individual pan nekuda 90x130.indd   1 7.2.2020   19:50:18

PL
A

CE
N

Á
 IN

zE
rC

E


